
Hallands regementes och PROTOKOLL Sida 1 (2) 
Hallandsbrigadens 2008-03-14 
Kamratförening 
 
Styrelsemöte 
 
Tid:  2008-03-14 kl. 0930-1130 
 
Plats: Sammanträdesrum i Landalabarracken, Lv 6 
 
Närvarande: Johan Rydén, Gunnar Ohlsén, Håkan Söderberg, Christer Eliasson, 
Lennart Rydén, Anders Sträng, Bengt Malmsten, Lars Folkesson och Lennart 
Eriksson samt Bengt Ekberg t.o.m. § 10  
Anmält förhinder: Lena Wallin, 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 men beslutades att § 10 

skulle flyttas till efter § 4. 
Dagordning 

   
§ 4 Protokoll från styrelsemöte 2008-01-18 godkändes och 

lades till handlingarna. 
Protokoll från 
föregående möte 

   
§ 10 Tillsammans med Bengt Ekberg från skrivargruppen 

diskuterades hur det oväntat stora överskottet från 
försäljningen av boken ”Kasernerna 100 år” skulle 
fördelas. 
Beslutades: 

- att skrivargruppen inom sig fördelar max 40 000 kr 
som ersättning för resekostnader och övriga 
utgifter 

- medel avdelas till en inventering av Överstelunden 
och tillverkning och uppsättning av en 
informationstavla samt till Garnisonsmuseet 

- av Luftvärnets Kamratförening inbetald garanti om 
10 000 kr återbetalas 

- att skrivargruppen efter sitt sista möte 03-17 
överlåter projektet till Kamratföreningen och att 
Kamratföreningen därefter disponerar ev. 
ytterligare överskott 

Ordföranden framförde ett stort tack till skrivargruppen 
för ett mycket väl genomfört arbete. 

Boken ”Kasernerna 
100 år” 

   
§ 5 Inkomna: 

Handlingar inför SMKR representantskapsmöte. 
Tack för uppvaktning på 75-årsdagen från Per-Axel Hjern 
och på 60-årsdagen från Krister Thelin. 
Utgående: 
Inbjudan till Stockholmsavdelningen inför årsmötet. 

Inkomna och 
utgående handlingar   
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§ 6 Kassören föredrog balansräkning och kassarapport för 

2007. Överskottet för 2007 är 81 706 kr. 
Summa tillgångar i nuläget är 558 000 kr. 
Kassören föredrog också förslag till budget för 2008. 
Styrelsen beslutade att godkänna förslaget. 
Kassören föreslog inköp av affärspaket BAS från 
Plusgirot. Styrelsen beslutade enligt förslag. 

Kassarapport 

   
§ 7 Föreningen har 1 130 medlemmar. Hittills i år har 16 nya 

medlemmar tillkommit. 
Medlemsläget 

   
§ 8 Intet att rapportera. Hemsidan 
   
§ 9 Anders Sträng meddelade att museet byter huvudman 

2009-01-01 och ingår i nätverket ”Försvar i förvar”. 
En ideell förening skall bildas med representanter för 
Luftvärnsregementet, Kamratföreningarna, Halmstad 
kommun och Länsmuseet. 
Ekonomiska bidrag kommer via kulturbudgeten och 
ekonomin ser ut att bli god. 

Museet 

   
§ 11 Inga prylar har ännu levererats, men beräknas komma 

inom en snar framtid och försäljning kommer att ske vid 
årsmötet. 

Prylar till försäljning 

   
§ 12 Hittills har 61 betalat in anmälningsavgiften. Eftersom 

antalet deltagare har ökat har Gunnar O tvingats byta 
hotell i Dresden. 

Resan till Dresden 
och Prag våren 2008 

   
§ 13 Kontrollerades att förslaget program kunde genomföras. 

Vid nästa möte skall alla handlingar till mötet vara 
färdigställda av sekreteraren och planering i detalj skall 
genomföras. 

Årsmötet 2008 

   
§ 14 Diskuterades reseersättningar till medlemmar i styrelsen. 

Beslutades att Lennart R utarbetar ett förslag till nästa 
styrelsemöte. 
Vid nästa möte skall framtiden för Kamratföreningens 
tidning diskuteras. 

Övriga frågor 

   
§ 15 Nästa styrelsemöte måndag 2008-04-07 kl 0900. Nästa möte 
   
§ 16  Ordföranden förklarade mötet avslutat. Avslutande 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
Håkan Söderberg  Johan Rydén 
Sekreterare   Ordförande 


