
Hallands regementes och PROTOKOLL Sida 1 (2) 
Hallandsbrigadens 2007-02-23 
Kamratförening 
 
Styrelsemöte 
 
Tid:  2007-02-23 kl. 0930-1130 
 
Plats: Sammanträdesrum i Landalabarracken, Lv 6 
 
Närvarande: Johan Rydén, Christer Eliasson, Gunnar Ohlsén, Anders Sträng, 
Bengt Malmsten 
Anmält förhinder: Lena Wallin, Lars Folkesson, Per Ljungnér, Christoffer Bergman, 
Lennart Eriksson, Lennart Rydén, Håkan Söderberg 
 
§ 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. § 12 anförde Gunnar O att beslut togs att rese-

ledaren återkommer vad gäller avresa (04-31 alt 05-01). 
Protokoll från 
föregående möte 

   
§ 5 Tackbrev från Helmuth Bennedy m.a.a. sin 90-årsdag. 

Tackbrev från Anton Lundgren m.a.a. sin 95.årsdag. 
Inkomna och 
utgående handlingar   

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

Revision är nu gjord. Revisionsberättelse överlämnad till 
sekr. 
Intäkterna 2006 ökar jämfört med 2005 främst med 
anledning av ökad värdering av innestående medel. 
2007 års budget underbudgeteras med 25 000 för att på 
sikt minska kassaöverskottet. Mandat för detta sökes på 
årsmötet. 
Kassören ger förslag på inkomst- och utgiftsstat inför 
årsmötet. 

Kassarapport 

   
§ 7 Kassören har nu uppdaterat så att personnr finns på 

samtliga medlemmar.  
5 nya medlemmar hittills under 2007. 

Medlemsläget 

   
§ 8 Gunnar O meddelade att bilder med text från jullunchen 

2006 samt kortfattad regementshistorik är sänt till webb-
mastern. Historiken skall kompletteras med bilder. 
Anders S arbetar med ”utmärkelser”. 

Hemsidan 

   
§ 9 En gemensam arbetsdag varje vecka fram till och med 

mars månad. Förhandsvisning i samband med årsmötet 
och regementets dag 12 maj.  

Museet 
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§ 10 Arbetet med kavalkaden går enligt plan. Dock visar det sig 

att framtagande av äldre bilder och film på DVD ställer sig 
dyrt. Olika alternativ kommer att undersökas. Styrelsen 
beslöt att bidra till framtagande av bildmaterial vid behov. 
Synpunkter på verksamhetsberättelsen direkt till Håkan S. 
Sekr tar med VB till nästa styrelsemöte för underskrift. 
Christer E tog upp frågan om medlemskap. Somliga är 
inte medlem i föreningen trots deltagande i aktiviteter. 
Dessa (fåtal) kommer att meddelas på ett gentlemanna-
mässigt sätt. 
Ordf tar kontakt med valberedningens ordf angående val 
(omval) av styrelsemedlemmar. 
Lena W sänder telegram till DD KK HH. 
Frågan var middagen skall ätas – rest Påfågeln eller 
mässen – diskuterades. Beslöts att avvakta till nästa 
styrelsemöte då bättre underlag föreligger. 
Styrelsemedlemmar inbjuds till årsmötet. Dock enskild 
anmälan till Christer E om deltagande. 

70-års jubileet 

   
§ 11 Budgetförslag på årets inhemska resa till Västergötland 

och Bernard Englunds ”ryttmästarboställe” har inkommit. 
Detta visade sig alltför dyrt varför nytt förslag skall 
inhämtas. B E kontaktas direkt. 

Resa hösten 2007 

   
§ 12 Synpunkter att förlägga en natt i Tyskland (Dresden?) på 

vägen ner framfördes. Alla synpunkter tas tacksamt emot 
intill dess slutligt reseförslag framlägges för styrelsen. 

Utlandsresa 2008 

   
§ 13 Packning sker måndagen den 26 februari i Soldathemmet. Tidningen 
   
§ 14  Intet. Övriga frågor 
   
§ 15 Nästa styrelsemöte fredag 2007-03-30 kl. 0930. Nästa möte 
   
§ 16 Ordföranden förklarade mötet avslutat. Avslutande 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Gunnar Ohlsén  Johan Rydén 
Sekreterare ers  Ordförande 


