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Hallandsbrigadens 2007-01-26 
Kamratförening 
 
Styrelsemöte 
 
Tid:  2007-01-26 kl. 0930-1130 
 
Plats: Sammanträdesrum i Landalabarracken, Lv 6 
 
Närvarande: Johan Rydén, Håkan Söderberg, Lennart Eriksson, Christer Eliasson, 
Gunnar Ohlsén, Anders Sträng, Bengt Malmsten, Lennart Rydén 
Anmält förhinder: Lena Wallin, Lars Folkesson, Per Ljungnér, Christoffer Bergman 
 
§ 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 Ang. § 9 rapporterade Anders S att kamratföreningen 

själv får ta ställning till om 91:an samlingen skall 
försäkras. Beslutades att samlingen deponeras till 
museet under de regler som normalt gäller för försvarets 
museer. 
Ang. § 10 rapporterade Gunnar O att foton från 
jullunchen kommer att läggas in på hemsidan. 
Beslutades att foton från ett arrangemang skall ligga kvar 
på hemsidan under ett år. Den som ansvarar för en 
aktivitet ansvarar också för att foton tas och läggs in på 
hemsidan. Anders S erbjöd utlåning av museets kamera.  
Protokoll från styrelsemöte 2006-12-08 godkändes 
därmed och lades till handlingarna. 

Protokoll från 
föregående möte 

   
§ 5 En skrivelse hade inkommit från SMKR: ”Förbunds-

ordföranden har ordet.” Bl.a. framgår att SMKR hemsida 
nu är öppnad med adress www.smkr.se. Beslutades att 
uppdra åt webbmaster att ordna så att en länk kommer 
att finnas till vår förenings hemsida.  
Nordiskt Kamratföreningsmöte genomförs i år 14-16 juni 
på Bornholm och representantskapsmötet 2008 
genomförs prel. i samband med en kryssning till Riga. 

Inkomna och 
utgående handlingar  

   
§ 6 Kassören redogjorde för det prel. bokslutet för 2006 och 

för prel. budget för 2007. 
Beslutades att kassören får köpa fortsatt support till det 
under året inköpta bokföringsprogrammet.  

Kassarapport 

   
§ 7 Kassören genomför en genomgång av medlemsregistret 

i syfte att få födelsedata på samtliga medlemmar. Arbetet 
med utskick av gratulationer har underlättats betydligt av  

Medlemsläget 

http://www.smkr.se
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det nya programmet. 
Föreningen har f.n. 1121 medlemmar. 
Ordf. tackade Christer E för ett gott arbete. 

   
§ 8 Sekr. rapporterade att webbmaster fått uppgift att 

uppdatera hemsidan med bl.a. stadgar och nya protokoll 
från styrelsemöten. 
Anders S och Gunnar O fick i uppgift att lägga in 
”Utmärkelser” resp. ”Historia.”  

Hemsidan 

   
§ 9 Tre arbetsdagar med uppbyggnad av de nya 

utställningarna har nu genomförts. Arbetet flyter väl och 
förhandsvisning beräknas kunna genomföras enligt plan 
på jubileet den 5 maj. 

Museet 

   
§ 10 Beslutades att utkast till handlingar för årsmötet skall 

föredras på kommande styrelsemöte av sekreteraren och 
kassören. 
Gunnar O rapporterade att arbetet med kavalkaden om 
kasernerna 100 år fortskrider enligt plan.  
Hemvärnsmusiken är bokad. 
Sekreteraren ansvarar för att kallelsen till 
årsmötet/jubileet skickas ut tillsammans med tidningen.  
Beslutades att kostnaden för middagen blir 180 kr. 
Till bokprojektet har Lv 6 skänkt 30 000 kr.  
Beslutades att kamratföreningen vid behov kan stödja 
projektet ekonomiskt. Storleken av ett sådant stöd 
kommer att beslutas senare när omfattningen av övrigt 
stöd från bl.a. kommunen har klarnat. 

70-års jubileet 

   
§ 11 Gunnar O redogjorde för olika alternativ för besök vid 

Bernhard Englunds ”ryttmästarboställe” som blir målet för 
årets utflykt. 
Beslutades att resan skall genomföras lördagen den 
8 september och att även historien om Arn skall ingå. 

Resa hösten 2007 

   
§ 12 Gunnar O föreslog att utlandsresan 2008 skall gå till 

Prag. 
Beslutades att resan skall genomföras med avresa den  
1 maj och hemkomst den 4 maj. Information om detta 
skall införas i tidningen. 

Utlandsresa 2008 

   
§ 13 Manus låses fredagen den 2 februari. Ett bra underlag 

har inkommit till kommittén. Till tidningen skall bifogas 
inbetalningskort för medlemsavgift, förslag till 
stadgeändring, kallelse till årsmöte/jubileum och 
information om resan den 8 september. 
Packning sker måndagen den 26 februari i 
Soldathemmet. 

Tidningen 
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§ 14  Intet. Övriga frågor 
   
§ 15 Nästa styrelsemöte fredag 2007-02-23 kl. 0930. Nästa möte 
   
§ 16 Ordföranden förklarade mötet avslutat. Avslutande 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Håkan Söderberg  Johan Rydén 
Sekreterare   Ordförande 


