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Hallandsbrigadens 2009-01-23 
Kamratförening 
 
Styrelsemöte 
 
Tid:  2009-01-23 kl. 0930-1130 
 
Plats: Sammanträdesrum i Landalabarracken, Lv 6 
 
Närvarande: Johan Rydén, Håkan Söderberg, Lennart Rydén, Lennart Eriksson,  
Bengt Malmsten, Gunnar Ohlsén, Anders Sträng, Lena Wallin, Peter Höglund och 
Lars Folkesson 
Förhinder: Christer Eliasson 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 2008-11-07 godkändes och 

lades till handlingarna. 
Protokoll från 
föregående möte 

   
§ 5 
 

Tack för uppvaktningen från Caroline Tham. 
Inkommit inbjudan från SMKR till XXXII Nordiska militära 
kamratföreningsmötet 11-14 juni i Karlskrona. 
Beslutades att föreningen skickar två representanter. 
Namnförslag lämnas vid nästa styrelsemöte. 

Inkomna och utgående 
handlingar   

   
§ 6 Intet att rapportera på grund av kassörens sjukdom. Kassarapport 
   
§ 7 Intet att rapportera på grund av kassörens sjukdom. Medlemsläget  
   
§ 8 Beslutades att Lars F och Peter H får mandat att rensa 

bort inaktuellt material från hemsidan. 
Efter att artikel om våra minnesstenar har publicerats i 
tidningen skall Gunnar O uppdatera informationen om 
dessa och övrigt om regementets- och brigadens historia 
på hemsidan. Visst material finns på tidigare hemsidor 
från regemente och brigad. 
Länk till museernas hemsida (smha.se) skall läggas in. 

Hemsidan 

   
§ 9 Lämnade FM den 1 jan 2008 och ingår nu i Sveriges 

militärhistoriska arv och benämns Garnisonsmuseet i 
Halmstad. En stiftelse har bildats med representanter för 
FM, kamratföreningarna I 16/IB 16 och Lv 6, kommunen 
samt länsmuseet. Museet är nu egen arbetsgivare med 
alla uppgifter som följer med detta. Föreståndaren 
Anders Sträng är anställd på halvtid. Diskussioner förs 
med länsmuseet om att dela på en heltidstjänst.  

Museet 
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Årligt tillskott från Statens förvarshistoriska museer blir 
700 000 kr. En hel del arbeten återstår och närmast skall 
vaktkurerna målas. I övrigt pågår utgallring av överflödigt 
materiel. Avtal planeras med kommunen, Lv 6 och 
kamratföreningarna om visningar för bl.a. skolelever och 
soldater. 
Beslutades att Gunnar O representerar kamratföreningen 
i stiftelsens styrelse 

   
§ 10 Gunnar O föredrog några alternativ för en resa i 

närområdet. 
Beslutades att resan genomförs lördag 9 maj och går till 
några slagfält i Halland, bl.a. Fyllebro, Genevad, 
Oskarström (Mareds kärr) och Axtorna. 
Beslutades att utrikes resa 2010 går till Berlin  
13-16 maj. 

Inrikes medlemsresa maj 
2009 

   
§ 11 Tidpunkt fastställdes till 04-24 kl. 1800. 

Senast anmälan 04-16 genom inbetalning på pluskontot. 
Föredrag av Lars-Roland Broström om generalen 
George Patton. 
Gunnar O kontaktar Hemvärnets musikkår. 
Kostnad för middagen fastställdes till 225 kr. 

Årsmötet 2009 

   
§ 12 Jullunchen genomfördes på ett bra sätt. 

Gunnar O rapporterade från Orvar Nilssons begravning. 
Anders S meddelade att tidningen blir välfylld. Packning 
sker 23 februari kl. 0800 i Soldathemmet. 
Överstelunden kommer att tas upp på nästa 
styrelsemöte. 
Kontoret i Landalabarracken behöver återställas efter de 
nu avslutade reparationsarbetena. Kommer att göras av 
Gunnar O, Lennart R och Håkan S. 
Jullunchen kommer att avätas 28 november. 

Övriga frågor 

   
§ 13 Nästa styrelsemöte fredag 09-03-27 kl. 0930. Nästa möte 
   
§ 14 Ordföranden förklarade mötet avslutat. Avslutande 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Håkan Söderberg  Johan Rydén 
Sekreterare   Ordförande 


