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Hallandsbrigadens 2006-04-12 
Kamratförening 

 
Styrelsemöte 
 
Tid:  2006-04-12 kl. 0930-1115 
 
Plats: Sammanträdesrum i Landalabarracken, Lv 6 
 
Närvarande: Johan Rydén, Anders Sträng, Gunnar Ohlsén, Håkan Söderberg, 
Lennart Rydén, Lennart Eriksson, Lars Folkesson, Christer Eliasson, Bengt 
Malmsten 
Anmält förhinder: Christoffer Bergman, Per Ljungnér, Lena Wallin  
 
§ 1 Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla 

välkomna 
Öppnande 

   
§ 2 Fastställdes att kallelse skett enligt stadgarna och att 

mötet var beslutsmässigt.  
Kallelse 

   
§ 3 Föredragningslistan godkändes Dagordning 
   
§ 4 Protokoll från styrelsemöte 2006-03-17 godkändes och 

lades till handlingarna. 
Ang § 13 hade fråga inkommit från Stockholms-
avdelningen om bidraget på 5 000 kr var förenat med 
några villkor. Styrelsen var enig om att så ej var fallet. 
Efter diskussion enades dock styrelsen om att bidraget 
skall ses som ett engångsbelopp. 

Mötesprotokoll 

   
§ 5 Styrelsen konstituerades enligt följande: 

Johan Rydén              Ordförande 
Gunnar Ohlsén           Vice ordförande 
Håkan Söderberg       Sekreterare 
Christer Eliasson        Kassör 
Lars Folkesson           Ledamot/Klubbmästare 
Lennart Eriksson        Ledamot 
Anders Sträng            Ledamot 
Christoffer Bergman   Ledamot 
Bengt Malmsten         Ledamot 
Lennart Rydén            Ersättare/Bitr sekreterare 
Per Ljungnér               Ersättare 
Lena Wallin                 Ersättare 

Konstituering 

   
§ 6 Till firmatecknare utsågs:  

A. Johan Rydén och Christer Eliasson att var för sig 
teckna plusgiro. 
B. Johan Rydén och Christer Eliasson att var för sig 
teckna bankgiro. 
Paragrafen förklarades för omedelbart justerad. 

Firmatecknare 
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§ 7 Inkomna: 

• Inbjudan att med en representant närvara vid 
Luftvärnsregementets kamratförenings årsmöte 
2006-04-06. Representant vid mötet var Lennart 
Rydén. 

• Inbjudan att med en representant närvara vid 
länsrådet Erik Österbergs avtackning på Halmstad 
slott 2006-04-28. Föreningen kommer att 
representeras av ordföranden. 

• Tackkort från Einar Anderberg och Torbjörn 
Rimstrand. 

• Tackbrev från ordföranden i 
Stockholmsavdelningen, Lennart Törnqvist. 

• Tackbrev från årets stipendiat, Karl-Erik Rosén. 
• Protokoll från Stockholmsavdelningens 

styrelsemöte 2006-03-17. 

Inkomna och 
utgående handlingar  

   
§ 8 Inga förändringar på bankgirot. 

På plusgirot finns f.n. 217 600 kr, av vilka ca. 120 000 kr 
är inbetalningar till Polenresan. 
Just nu många inbetalningar av medlemsavgifter samt till 
kamrat- och tidningsfonderna. 
Christer Eliasson tackade för förtroendet att bli ny kassör. 
Christer E och Lennart E lämnar vid nästa styrelsemöte 
förslag till hur ekonomikommittén skall jobba och vilka ev. 
investeringar som krävs för ett nytt medlems- och 
bokföringsprogram.  

Kassarapport 

   
§ 9 Inga förändringar.  

Fortlöpande inkommer anmälningar om nya adresser. 
Medlemsläget 

   
§ 10 Dragna erfarenheter: 

• Avsatt tid för förberedelser i Aulan är för lång. 
• Ljusstake för parentationen skall medföras. 
• Starten för middagen blev alltför sen (2050). 

Beslutades att nästa årsmöte skall starta kl. 1800 
och att programmet skall stramas upp ytterligare. 

• Beslutades att Lars F till nästa styrelsemöte 
kontrollerar verksamheten vid Lv 6 som underlag 
för till vilket datum årsmötet 2007 skall förläggas.  

Årsmötet 2006 
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§ 11 Fortfarande flera sidor som inte är tillgängliga. 

Beslutades att: 
• Sekreteraren skall kontakta Jan Dorf och Jarl 

Wallefors för att försöka få klarhet i stadgarna. 
• Den anteckning om upphovsmannarätt som finns 

på publicerade bilder skall tas bort.  
• Efter avslutat möte ta bilder på den nya styrelsen. 
• Rensa i utlagda bilder och snarast få in bilderna 

från årsmötet. 
• Varje styrelsemedlem kontaktar själv webmaster 

för att lägga in aktuell information. 

Hemsidan 

   
§ 12 Anders S informerade att flytten fortskrider enligt plan 

och f.n. är ca 90 % av samlingarna flyttade till de nya 
lokalerna. 
Fortfarande förekommer tyvärr en del desinformation om 
det nya museet. Under vecka 617 installeras hissen. 
I maj kommer en studieresa att genomföras till Eksjö 
garnisonsmuseum och ett studiebesök att göras vid 
länsmuseet i Halmstad. 

Museet 

   
§ 13 Gunnar O informerade att det nu är 56 deltagare slutligt 

anmälda och att allt går enligt plan. 
Polenresan 

   
§ 14 Ordförande efterlyste idéer om hur föreningens  

70-årsjubileum skall firas. Detta skall diskuteras på nästa 
möte och varje styrelsemedlem funderar fram till dess. 

Övriga frågor 

   
§ 15  Nästa styrelsemöte måndag 2006-05-29 kl. 0930. 

Styrelsens middag torsdag 2006-08-10 kl. 1830. 
Nästa möte 

   
§ 16 Ordföranden förklarade mötet avslutat. Avslutande 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Håkan Söderberg  Johan Rydén 
Sekreterare   Ordförande 


