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Hallandsbrigadens 2007-08-31 
Kamratförening 
 
Styrelsemöte 
 
Tid:  2007-08-31 kl. 0930-1130 
 
Plats: Sammanträdesrum i Landalabarracken, Lv 6 
 
Närvarande: Johan Rydén, Gunnar Ohlsén, Håkan Söderberg, Lennart Rydén, 
Christer Eliasson, Lennart Eriksson, Bengt Malmsten och Lena Wallin 
Anmält förhinder: Christoffer Bergman, Anders Sträng, Per Ljungnér och Lars 
Folkesson  
 
§ 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 2007-04-27 godkändes och 

lades till handlingarna. 
Protokoll från 
föregående möte 

   
§ 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 av 
styrelsen 

   
§ 6 Till firmatecknare utsågs:  

A. Johan Rydén och Christer Eliasson att var för sig 
teckna och handha föreningens fondkonto i Nordea. 
B. Johan Rydén och Christer Eliasson att var för sig 
teckna och handha föreningens konto i Swedbank. 
Paragrafen förklarades för omedelbart justerad 

Firmatecknare 

   
§ 7 Tack för uppvaktningen från Karl Eklöf, Conny 

Benjaminsson, Karl-Erik Rosén, Kjell Christoffersson, 
Karl Fredrik Fredriksson och Carl-Gustaf Kalmnäs. 
Tack för ett härligt årsmöte från Roland Lundén. 
Mottagit inbjudan till Lv 6 höstmiddag. Beslutades att 
Lena W med make blir föreningens representanter. 

Inkomna och 
utgående handlingar   
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Brev från Carl Berthag angående ständigt medlemskap. 
Beslutades att CB har ständigt medlemskap. 
 
Boken om kasernerna är nu redigerad och finns i 
korrektur. I samband med museets invigning,  
10 november, kommer boken att delas ut till de 
medlemmar som då är närvarande. 
 
Sänt kondoleanser m.a.a. Bengt Palmqvists bortgång. 
Diskuterades inkommet brev från Carl-Gustaf 
Bergenstråhle ang. årsmöte och jubileumsfirande. 
Synpunkterna har tacksamt noterats av styrelsen och 
beslutades att Gunnar O kontaktar Sven-Gunnar 
Karlsson ang. hemvärnets och kamratföreningens 
marscher.   

   
§ 8 Föreningens tillgångar är drygt 451 000 kr. 

Beslutades att kassören skall konsultera banken om 
alternativa placeringar av fonderade medel  för att på sikt 
ge högre avkastning. Rapport vid nästa styrelsemöte. 

Kassarapport 

   
§ 9 Under året har hittills 21 nya medlemmar tillkommit. 

Kassören har skickat ut påminnelse till de medlemmar 
som ännu ej betalat årets medlemsavgift. 

Medlemsläget 

   
§ 10 Reaktionerna är övervägande positiva och styrelsen är 

nöjd med det genomförda arrangemanget.  
Årsmöte/70-årsjubileet 
erfarenheter 

   
§ 11 Får alltmer fast form.  

Sekreteraren skall komplettera ”Arbetskommittéer” och 
Anders S ”Utmärkelser”. Gunnar O skall under ”Historia” 
komplettera med knappar om regementets segernamn. 
Beslutades att en kommitté med Lennart R, Gunnar O 
och Christer E inventerar nuvarande innehav av prylar 
och till nästa styrelsemöte tar fram ett förslag till vilka 
prylar som skall finnas tillgängliga till försäljning och som 
gåvor i framtiden. 

Hemsidan 

   
§ 12 Uppstartsmöte för höstens arbete äger rum 5 september 

och officiell invigning sker 10 november. 
Museet 

   
§ 13 Gunnar O har genomfört rekresa och är övertygad om att 

det blir en trevlig och intressant resa. Guide blir f.d. Lv 6 
officeren Sivert Pettersson. Kostnad 350 kr per person. 
Beslöts att under resan utdela gåvor till Sivert  P och 
Bernhard Englund. 

Resa Västergötland 
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§ 14 Gunnar O inleder rekresa 6 november och planerar att 

resan startar onsdag 30 april 2008 med övernattning och  
guidning i Dresden. Intresset för resan verkar redan vara 
stort  

Utlandsresa Prag 
2008 

   
§ 15 Äger rum 12 november. 

Stockholmsavdelningen bjuder ordförande och vice 
ordförande. Beslutades att kostnaderna för ev. övriga 
styrelsemedlemmars deltagande betalas av föreningen.  

Stockholmsavdel-
ningens årsmöte 

   
§ 16 Gunnar O och Jan Dorf har representerat föreningen vid 

Jan Ebelings begravning. 
 
Gunnar O har prövat att trycka nya kurirblanketter på 
duplic FMTS och resultatet blev lika bra som tryck. 
Beslutades att trycka 1 000 ex och att kontrollera om det 
på motsvarande sätt går att kopiera nya kuvert. 
 
Beslöts att Bent M får köpa in två rullar frimärken till 
utskicken av gratulationstelegram. 

Övriga frågor  

   
§ 17 Nästa styrelsemöte fredag 2007-10-26 kl. 0930. Nästa möte 
   
§ 18 Ordföranden förklarade mötet avslutat. Avslutande 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Håkan Söderberg  Johan Rydén 
Sekreterare   Ordförande 


