
Hallands regementes och PROTOKOLL Sida 1 (2) 
Hallandsbrigadens 2007-11-30 
Kamratförening 
 
Styrelsemöte 
 
Tid:  2007-11-30 kl. 0930-1130 
 
Plats: Sammanträdesrum i Landalabarracken, Lv 6 
 
Närvarande: Johan Rydén, Gunnar Ohlsén, Håkan Söderberg, Christer Eliasson, 
Lennart Rydén, Anders Sträng, Lena Wallin, Lennart Eriksson och Bengt Malmsten  
Anmält förhinder: Per Ljungnér, 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 2007-10-26 godkändes och 

lades till handlingarna. 
Protokoll från 
föregående möte 

   
§ 5 Tack för uppvaktningen från Conny Fritz och Ingemar 

Carlsson. 
Inkomna och 
utgående handlingar   

   
§ 6 Inga stora förändringar. Diskuterades att vid bristande 

likviditet göra en förfrågan om att få delbetala fakturan för 
tryckningen av boken ”Kasern 100 år”. 

Kassarapport 

   
§ 7 39 nya medlemmar hittills i år och ytterligare fyra är på 

gång. Totalt har föreningen 1 113 medlemmar av vilka 
304 är årsbetalande och 809 är ständiga. 

Medlemsläget 

   
§ 8 Allt innehåll på hemsidan granskades.  

”Bildarkiv” och ”aktiviteter” skall uppdateras. ”Historia" 
och ”utmärkelser” skall nyskrivas. ”Försäljning” 
uppdateras så snart de beställda prylarna levererats. 

Hemsidan 

   
§ 9 Officiell invigning förrättades 11-27. Museet är öppet för 

allmänheten varje torsdag kl. 13-16 och en söndag i 
månaden. 

Museet 

   
§ 10 Boken har fått ett mycket positivt mottagande. Böcker har 

levererats till bokhandlare i Halmstad, Falkenberg och 
Malmö. I Falkenberg hade böckerna sålts slut. 
Böcker har sålts till Hallandsgruppen och troligen 
kommer också Lv 6, FMTS och MHS att göra inköp. 
Total kostnad för produktion av boken blev 151 068 kr. 
Intäkter hittills är 102 050 kr. Det finns gott hopp om att 
bokprojektet kommer att gå med vinst.  

Boken ”Kasernerna 
100 år” 
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Ordföranden framförde ett stort tack till bokkommitten för 
ett gediget arbete.  

   
§ 11 Leveransen har blivit försenad och prel. sker leverans 

12-08. Försäljning av de nya prylarna kommer att ske vid 
årsmötet. 

Prylar till försäljning 

   
§ 12 Gratulationer till Stockholmsavdelningen för ett väl 

genomfört 60-årsjubileum och ett stort tack för en mycket 
trevlig kväll. 

Stockholmsavdel-
ningens årsmöte 

   
§ 13 Hittills är ca 80 anmälda. 

Under samlingen kommer boken ”Kasern 100 år” och 
CD-skivan med kavalkaden från årsmötet att försäljas. 
Museet håller öppet kl. 1300-1430. 
Lena W har köpt in biobiljetter till mässpersonalen. 

Jullunchen 

   
§ 14 Rek är genomförd och prel. program blir: 

- 04-30 avresa via Gedser – Rostock till Dresden 
- 05-01 rundtur i Dresden och resa till Prag 
- 05-02 guidning i Prag, em. fri, kv. middag på 

restaurang Ucalica (soldaten Svejk) 
- 05-03 dagen fri, kv. båttur på Moldau med musik 

och buffé 
- 05-04 hemresa 

Resan är redan fulltecknad. Gunnar o redovisade 
beräknade kostnader och eftersom dessa upplevdes som 
höga, beslutades att Gunnar O och Göran B skulle 
kontrollera kostnaderna mot några bussreseföretag. 

Resan till Dresden 
och Prag våren 2008 

   
§ 15 Aktiviteter 2008: 

- årsmöte 04-18 alt 04-11 
- resa Dresden och Prag 04-30 – 05-04 
- jullunch 11-29 

 
Gunnar O har tryckt upp 1 000 st kurirpost på FMTS 
tryckeri och 1 000 st kuvert på Halmstad tryckeri. 

Övriga frågor  

   
§ 16  Nästa styrelsemöte fredag 2008-01-18 kl. 0930. Nästa möte 
   
§ 17 Ordföranden förklarade mötet avslutat. Avslutande 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Håkan Söderberg  Johan Rydén 
Sekreterare   Ordförande 


