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Hallandsbrigadens 2008-09-26 
Kamratförening 
 
Styrelsemöte 
 
Tid:  2008-09-26 kl. 0930-1050 
 
Plats: Sammanträdesrum på 2.vån i sjukhuset, Lv 6 
 
Närvarande: Johan Rydén, Håkan Söderberg, Lennart Rydén, Christer Eliasson, 
Bengt Malmsten och Lars Folkesson 
Förhinder: Lennart Eriksson, Gunnar Ohlsén, Anders Sträng, Lena Wallin, Peter 
Höglund och Per Ljungnér 
 
§ 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 2008-05-19 godkändes och 

lades till handlingarna. 
Protokoll från 
föregående möte 

   
§ 5 
 

Tack för uppvaktningen från Rolf Norr (75 år), Göran 
Lundahl (60 år) och Ulf von Roth. 
Inbjudan till Lv 6 höstmiddag. Beslutades att föreningen 
representeras av Lars Folkesson 

Inkomna och utgående 
handlingar   

   
§ 6 Eget kapital 477 728 kr. I likvida medel endast 4 700 kr. 

Diskuterades att överföra pengar från sparkonto. Beslut 
på nästa styrelsemöte. 
Kasernerna 100 år har hittills givit ca. 60 000 kr i vinst. 
Uppdrogs åt Gunnar O och Anders S att till nästa möte 
komma med förslag om hur kvarvarande böcker skall 
hanteras. 

Kassarapport 

   
§ 7 Föreningen har 1 125 medlemmar. Trots påminnelse har 

21 medlemmar ännu inte betalat årsavgiften för 2008.  
Är avgiften inte betald vid årsskiftet kommer uteslutning 
att ske.  

Medlemsläget  

   
§ 8 Årtal har blivit fel på gratulationstelegram som skickats ut 

till jubilarer varav ett har kommit i retur. Vederbörande 
kommer att tillsändas ett nytt korrekt telegram. 
En ursäkt för det inträffade kommer att införas i 
medlemstidningen och om någon ytterligare så önskar, 
kommer nya telegram att skickas ut.  
Ansvariga: Bengt M och Anders S. 

Feldaterade gratulationer 
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§ 9 Lars F kontaktar Peter H som får i uppgift att se över 

aktualiteten på hemsidan och lägga in kallelsen till 
jullunchen. 

Hemsidan 

   
§ 10 Lennart R meddelade att det knuttimrade hus som 

Gunnar O ställt i utsikt att kunna användas som kuliss till 
utställningen om den indelte soldaten inte var tillgängligt. 
Gunnar O skulle försöka skaffa något motsvarande. 

Museet 

   
§ 11 Lars F föredrog förslag till kallelse till jullunchen på 

mässen 11-29. Kostnad för medlemmen fastställdes till 
225 kronor. Ansvariga: Lars F, Christer E och Gunnar O. 

Jullunchen 

   
§ 12 Tidpunkt för årsmöte 2009 beslutades preliminärt till  

04-24 med 04-03 som alternativ. Föredragshållare blir 
Lars-Roland Broström med ett föredrag om generalen 
Patton. 
 
Beslutades att Gunnar O vid nästa styrelsemöte 
redovisar förslag på inrikes medlemsresa i maj 2009. 

Övriga frågor 

   
§ 13 Nästa styrelsemöte fredag 11-07 kl. 0930. Nästa möte 
   
§ 14 Ordföranden förklarade mötet avslutat. Avslutande 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Håkan Söderberg  Johan Rydén 
Sekreterare   Ordförande 


