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Hallandsbrigadens 2007-04-27 
Kamratförening 
 
Styrelsemöte 
 
Tid:  2007-04-27 kl. 0930-1130 
 
Plats: Sammanträdesrum i Landalabarracken, Lv 6 
 
Närvarande: Gunnar Ohlsén, Håkan Söderberg, Christer Eliasson, Lennart Eriksson, 
Anders Sträng, Bengt Malmsten, Lena Wallin och Lars Folkesson  
Anmält förhinder: Johan Rydén, Per Ljungnér, Christoffer Bergman och Lennart 
Rydén 
 
§ 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 2007-03-30 godkändes och 

lades till handlingarna. 
Protokoll från 
föregående möte 

   
§ 5 Information och en inbjudan till Nordiskt 

Kamratföreningsmöte på Bornholm den 14 – 17 juni 
2007. Inbjudan lämnades till Lars F som ev. kunde åka. 

Inkomna och 
utgående handlingar   

   
§ 6 Summa tillgångar 433 000 kr. 

Beslutades, på önskemål från kassören, att förlänga 
serviceavtalet på det inköpta bokföringsprogrammet. 
Diskuterades hur det förhållandevis stora kapitalet skall 
användas. Beslutades att diskutera detta ytterligare vid 
ett särskilt kvällsmöte. 

Kassarapport 

   
§ 7 Kassören har lagt ner ett idogt arbete för att hitta aktuella 

adresser till medlemmarna. Alla medlemmar utom en är 
nu spårade. Vi har alltså bra kontroll på de 1 117 
medlemmarna av vilka 813 är ständiga och 304 är 
betalande. Medlemsantalet har under året ökat med fyra. 

Medlemsläget 

   
§ 8 Intet nytt. Hemsidan 
   
§ 9 Är nu i skick för att förhandsvisas vid bl.a. 70-årsjubileet. Museet 
   
§ 10 93 medlemmar är hittills anmälda till middagen. 

Beslöts att bjuda på kaffe, wienerbröd och fruktfat i 
pausen på kavalkaden samt att före middagen samlas 
framför kanslihuset och dricka mousserande vin/cider. 
Beslöts också att de som ingått i kavalkadkommittén blir 
bjudna på middagen. 

Årsmötet/70-års 
jubileet/Kasern 100 år 
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§ 11 Intet nytt. Resa hösten 2007 
   
§ 12 Intet nytt. Utlandsresa 2008 
   
§ 13 Under nationaldagsfirandet kommer Kamratföreningens 

fana att föras av Gunnar Ohlsén och Bengt Malmsten. 
 
Beslutades att middag för styrelsen prel. äger rum 08-08. 

Övriga frågor  

   
§ 14  Nästa styrelsemöte fredag 2007-06-08 kl. 0930.. Nästa möte 
   
§ 15 Ordföranden förklarade mötet avslutat. Avslutande 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Håkan Söderberg  Johan Rydén 
Sekreterare   Ordförande 


