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Hallandsbrigadens 2008-01-18 
Kamratförening 
 
Styrelsemöte 
 
Tid:  2008-01-18 kl. 0930-1130 
 
Plats: Sammanträdesrum i Landalabarracken, Lv 6 
 
Närvarande: Gunnar Ohlsén, Håkan Söderberg, Christer Eliasson, Lennart Rydén, 
Anders Sträng, Lena Wallin, Lars Folkesson och Lennart Eriksson  
Anmält förhinder: Johan Rydén, Bengt Malmsten, Per Ljungnér och 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 2007-11-30 godkändes och 

lades till handlingarna. 
Protokoll från 
föregående möte 

   
§ 5 Inkommit två uppsägningar av medlemskap. 

Inkommit kallelse till representantskapsmöte i SMKR 
2008 som avhålls i samband med en kryssning till Riga. 
Beslutades att skicka två representanter till mötet. 

Inkomna och 
utgående handlingar   

   
§ 6 Preliminärt blir det ett överskott om ca. 82 000 kr för 

verksamhetsåret 2007. Hela överskottet kan hänföras till 
boken ”Kasernerna 100 år”. 
Diskuterades framtiden för tidningen. 

Kassarapport 

   
§ 7 Vid årsskiftet hade föreningen 1 122 medlemmar av vilka 

315 är årsbetalande och 807 är ständiga medlemmar. 
Under året har 50 nya medlemmar tillkommit och 32 
utgått p.g.a. dödsfall och utebliven betalning. 
262 medlemmar har frivilligt betalat till tidningsfonden 
och 42 till kamratfonden. 

Medlemsläget 

   
§ 8 Uppdatering av ”Historia” och ”Utmärkelser” återstår. 

”Försäljning” kommer att uppdateras så snart beställda 
varor levererats (se § 11). 

Hemsidan 

   
§ 9 Är nu öppet för allmänheten och visas varje tisdag  

kl 13-16. Utställningarna har rönt stor uppskattning. 
Skyltningen från vägen skall förbättras.  

Museet 
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§ 10 1 488 böcker har levererats till medlemmar och 

bokhandlare hittills. An dessa har 928 betalats. Kvar i 
lager finns co 400 böcker. 
Vissa negativa kommentarer har kommit eftersom man 
uppfattar att boken påtvingats och är rädd för att få 
betalningsanmärkningar. Styrelsen var ense om att 
informationen varit ofullständig och olyckligt formulerad. 
I övrigt har boken fått ett mycket positivt mottagande. 
Diskuterades att använda vinsten till en inventering av 
överstelunden och en informationstavla. Förslag om 
detta kommer att ställas vid årsmötet.  

Boken ”Kasernerna 
100 år” 

   
§ 11 Tilltänkt fabrikör i Pakistan har utsatts för ett bomb-

attentat och kan inte leverera. Beställningen är nu lagd i 
Kina och förhoppningsvis kommer leverans att ske i tid till 
årsmötet. 

Prylar till försäljning 

   
§ 12 Gunnar O har kontrollerat priser med några av de större 

bussbolagen. Det kan härvid konstateras att alla andra 
alternativ blir dyrare. Beslutades att kostnaden för resan 
blir 3 200 kr och att bindande anmälan och anmälnings-
avgift om 500 kr skall vara inbetald senast 03-10. 
Information till medlemmarna kommer i medlemsbladet.  

Resan till Dresden 
och Prag våren 2008 

   
§ 13 Beslutades att genomföra mötet 04-18. Gunnar O 

kontaktar Per Stavrefors om ett föredrag om Winston 
Churchill. På förslag från ordföranden beslutades att 
tilldela Eric Rasmusson årets kamratstipendium. 

Årsmötet 2008 

   
§ 14 Beslutades att Gunnar O kontaktar Orvar Nilsson 

angående en visning av den nya filmen om Finska 
fortsättningskriget. 

Övriga frågor 

   
§ 15 Nästa styrelsemöte fredag 2008-03-14 kl. 0930. Nästa möte 
   
§ 16  Ordföranden förklarade mötet avslutat. Avslutande 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Håkan Söderberg  Gunnar Ohlsén 
Sekreterare   Ordförande 


