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Hallandsbrigadens 2007-10-26 
Kamratförening 
 
Styrelsemöte 
 
Tid:  2007-10-26 kl. 0930-1130 
 
Plats: Sammanträdesrum i Landalabarracken, Lv 6 
 
Närvarande: Johan Rydén, Gunnar Ohlsén, Håkan Söderberg, Christer Eliasson, 
Lennart Rydén, Lennart Eriksson och Bengt Malmsten  
Anmält förhinder: Per Ljungnér, Anders Sträng, Lena Wallin, Christoffer Bergman 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 2007-08-31 godkändes och 

lades till handlingarna. 
Protokoll från 
föregående möte 

   
§ 5 Inkommit tre protokoll från styrelsemöten med 

Stockholmsavdelningen och ett meddelande om ett 
dödsfall. 
Utgått svar på skrivelse från Carl Berthag ang. ständigt 
medlemskap. 

Inkomna och 
utgående handlingar   

   
§ 6 Summa tillgångar 447 028 kr varav 68 356 kr är 

tillgängligt medan resten är bundet. 
Osäkerhet föreligger om hur stora föreningens kostnader 
för boken ”Kasernerna 100 år” kommer att bli. 
Kassören redogjorde för sina kontakter med banken 
angående placering av föreningens tillgångar. 
Beslutades att bordlägga frågan till styrelsemötet i januari 
2008. 

Kassarapport 

   
§ 7 Medlemmar som ej betalat in medlemsavgiften trots 

påminnelse har nu uteslutits ur föreningen. 
26 medlemmar har under året strukits eller avlidit och  
27 nya medlemmar har tillkommit. 

Medlemsläget 

   
§ 8 Hemsidan måste hållas mer aktuell. Det är upp till den 

som ansvarar för en aktivitet att i god tid se till att 
information läggs ut och lika viktigt att informationen tas 
bort då aktiviteten är genomförd. 
Beslutades att till nästa styrelsemöte göra en stor 
genomgång av hemsidan. 
 

Hemsidan 
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§ 9 Arbetsgruppens arbete inför invigningen 10 november är 

nu avslutat. Storstädning av lokalerna genomförs 
dagarna före invigningen. Huvudnumret den 10:e är 
presentation och utdelning av boken ”Kasernerna  
100 år”.  
Officiell invigning sker av C Lvreg den 27 november. 

Museet 

   
§ 10 Boken är nu på tryckning i Malmö i 2 300 ex. Priset för 

medlemmar blir 200 kr. Utdelning av böcker kommer att 
ske på museet den 10 november och vid jullunchen den 
1 december. Icke uthämtade böcker kommer att skickas 
ut till resterande medlemmar tillsammans med ett 
inbetalningskort på 200 kr. 
Oklarheter finns om hur de resterande 1 000 böckerna 
och intäkterna från försäljning i bokhandeln skall 
hanteras. Beslutades att Gunnar O klarar ut detta med 
Eric Rasmusson och rapporterar på nästa styrelsemöte. 
Bengt M förslog att erbjuda boken till försäljning genom 
SMB.  

Boken ”Kasernerna 
100 år” 

   
§ 11 Föreningen har beställt broderade kavajmärken  

(100 st à 75 kr), pins (300 st à 6 kr) och slipshållare  
(200 st à 11 kr). 1 500 kr tillkommer för schablon. 
Hållare till scarves med samma emblem som slipsnål och 
pins undersöks. Leverans sker i månadsskiftet okt/nov. 
Försäljning kommer att ske under invigningen av museet 
10 november och vid jullunchen 1 december.  
Beslutades att försäljningspris för varje pryl bestäms av 
utsedd grupp så snart fakturan anlänt. 
Minneskrus och standar finns i lager och kommer att 
användas som gåvor. Vid behov av andra gåvor kommer 
dessa att inköpas för varje enskilt tillfälle. 

Inköp av prylar till 
försäljning 

   
§ 12 Moderföreningen representeras av Johan R, Gunnar O, 

Håkan S, Christer E och Göran Lundahl. Rum är 
beställda på Drottning Victorias örlogshem. 
Beslutades att kostnader för deltagande betalas av 
föreningen. 

Stockholmsavdel-
ningens årsmöte 

   
§ 13 Avätes på mässen den 1 december kl. 1500.  

Museet kommer att vara öppet kl. 1300-1430. 
Beslutades att mat åt styrelsen betalas av föreningen. 

Jullunchen 

   
§ 14 Rekpatrull bestående av Gunnar O, Göran Blomqvist och 

Göran Lundahl utgår den 5 november. Guider i Dresden 
och Prag är kontaktade. I Prag har Gunnar funderingar 
på båttur på Moldau och besök vid en kyrkokonsert. 
 
 

Resan till Dresden 
och Prag våren 2008 
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§ 15 Intet. Övriga frågor  
   
§ 16  Nästa styrelsemöte fredag 2007-11-30 kl. 0930. Nästa möte 
   
§ 17 Ordföranden förklarade mötet avslutat. Avslutande 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Håkan Söderberg  Johan Rydén 
Sekreterare   Ordförande 


