
Hallands regementes och PROTOKOLL Sida 1 (2) 
Hallandsbrigadens 2007-03-30 
Kamratförening 
 
Styrelsemöte 
 
Tid:  2007-03-30 kl. 0930-1130 
 
Plats: Sammanträdesrum i Landalabarracken, Lv 6 
 
Närvarande: Johan Rydén, Håkan Söderberg, Christer Eliasson, Gunnar Ohlsén, 
Anders Sträng, Bengt Malmsten, Lennart Rydén, Lena Wallin och Lars Folkesson  
Anmält förhinder: Lennart Eriksson, 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 Protokoll från styrelsemöte 2007-02-23 godkändes och 

lades till handlingarna. 
Protokoll från 
föregående möte 

   
§ 5 Ett tack för födelsedagsuppvaktningen från Karin 

Eriksson. 
Inkomna och 
utgående handlingar   

   
§ 6 Bokförda tillgångar är f.n. ca 440 000 kr i vilket ingår 

avgifter till årsmötet, medlemsavgifter och inbetalningar 
till fonder. 
Kostnaden för tidningen blev 25 000 kr för tryckningen 
och 10 000 kr för sättningen. Betalas av Lv 6. 

Kassarapport 

   
§ 7 Uppföljningen fungerar nu utmärkt tack vare Christer E. 

I dagsläget 1 113 medlemmar. 
Medlemsläget 

   
§ 8 Bilder med text från jullunchen är nu införda av Gunnar 

O. Avsnittet om regementets historia är nu korrekt men 
kommer att kompletteras. Gunnar O har pratat med Peter 
H om en länk till Stockholmsavdelningens hemsida. 
Sekreteraren uppmanade alla att titta över hemsidan och 
föreslå förbättringar. 

Hemsidan 

   
§ 9 Förhandsvisningar på årsmötet 05-05 och på 

regementets dag 05-12. 
Arbetet läggs nu lite på is över sommaren och startar 
igen i mitten av september. 
Carl-Gustaf Bergenstråhle med hustru Ann har varit på 
besök i museet och visats runt av Anders S. C-G 
meddelade att han är glad över det sätt på vilket hans 
arv förvaltas. 
 

Museet 
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Kamratföreningen disponerar en egen hörna i museet 
och som behöver kompletteras. Beslutades att Håkan S 
och Gunnar O ansvarar för detta. Även Lvreg 
kamratförening skall inreda en motsvarande hörna. 

   
§ 10 Hittills 31 anmälda. Tillkommer styrelsen och troligen fyra 

ur Stockholmsavdelningen. Sista anmälningsdag är  
04-13. 
Beslutades att hålla middagen på mässen och duka vid 
småbord. Platser för de äldre skall reserveras. I pausen 
mellan de två delarna av kavalkaden serveras ostbricka 
med vin samt kaffe med kaka och förfriskningar.  
Stor möda har lagts ner på kavalkaden och bl.a. kommer 
filmer från 20-talet att visas. Samtliga filmer som kommer 
att visas har samlats på DVD. 
Kandidat till kamratföreningens stipendium 2007 
diskuterades. Beslutades att till kandidat föreslå Bertil 
Hansson. 

Årsmötet/70-års 
jubileet/Kasern 100 år 

   
§ 11 Bokning har skett hos Bernhard Englund. 

Uno Bohman (K 3) kommer att guida i Arns fotspår. 
Resa hösten 2007 

   
§ 12 Intet nytt. Utlandsresa 2008 
   
§ 13 Ordföranden meddelade att han medverkat vid 

kamratföreningen F 14 - FMHS - MHS H årsmöte. 
Gåvor från museet till kamratföreningen presenterades 
av Gunnar O 

Övriga frågor  

   
§ 14  Nästa styrelsemöte fredag 2007-04-27 kl. 0930. Nästa möte 
   
§ 15 Ordföranden förklarade mötet avslutat. Avslutande 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Håkan Söderberg  Gunnar Ohlsén 
Sekreterare   Vice ordförande 


