
Hallands regementes och PROTOKOLL Sida 1 (3) 
Hallandsbrigadens 2009-05-29 
Kamratförening 
 
Styrelsemöte 
 
Tid:  2009-05-29 kl. 0930-1115 
 
Plats: Sammanträdesrum i Landalabarracken, Lv 6 
 
Närvarande: Johan Rydén, Håkan Söderberg, Lennart Rydén, Gunnar Ohlsén, 
Anders Sträng och Christer Eliasson  
Förhinder: Lennart Eriksson, Bengt Malmsten, Lena Wallin, Peter Höglund,  
Lars Folkesson 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 2009-03-27 godkändes och 

lades till handlingarna. 
Protokoll från 
föregående möte 

   
§ 5 Styrelsen konstituerades enligt följande: 

Johan Rydén              Ordförande 
Gunnar Ohlsén           Vice ordförande 
Håkan Söderberg       Sekreterare 
Christer Eliasson        Kassör 
Lars Folkesson           Ledamot/Klubbmästare 
Lennart Eriksson        Ledamot 
Anders Sträng            Ledamot 
Lennart Rydén            Ledamot/Bitr sekreterare 
Bengt Malmsten         Ledamot 
Peter Höglund            Ersättare  
Per Ljungnér               Ersättare 
Lena Wallin                 Ersättare 

Konstituering av 
styrelsen 

   
§ 6 Till firmatecknare utsågs:  

A. Johan Rydén och Christer Eliasson att var för sig 
teckna och handha föreningens fondkonto i Nordea. 
B. Johan Rydén och Christer Eliasson att var för sig 
teckna och handha föreningens konto i Swedbank. 
C. Johan Rydén och Christer Eliasson att var för sig 
teckna avtal i föreningens namn. 
Paragrafen förklarades för omedelbart justerad. 

Firmatecknare 
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§ 7 
 

Per-Gunnar Andreasson tackar för uppvaktningen 
på 70-årsdag och Arne Rodin för uppvaktningen på  
75-årsdagen.  
Sekr Håkan Söderberg framförde ett tack för 
uppvaktningen på 60-årsdagen. 
Göte Johansson tackar för utflykten 05-09.  

Inkomna och utgående 
handlingar   

   
§ 8 Sammanlagda tillgångar är 346 000 kr varav ca. 19 000 

kr är likvida medel. Diskuterades en utökad utdelning 
från kamratfonden. Stadgar saknas för närvarande och 
beslutades att Håkan S, Gunnar O och Lennart R tar 
fram ett förslag på sådana till nästa styrelsemöte.   

Kassarapport 

   
§ 9 Sammanlagt 1 114 medlemmar. Hittills åtta nya i år. Medlemsläget  
   
§ 10 Beslutades att Gunnar O kontaktar Peter H för en 

uppdatering. 
Hemsidan 

   
§ 11 Det första styrelsemötet i den nya styrelsen har 

genomförts. Ekonomin är i balans. Intresset från FM är 
fortfarande påfallande lågt. 

Museet 

   
§ 12 Maten på mässen är inte prisvärd. Hårdare förhandlingar 

om priset krävs till nästa år. Musikutbudet saknade inslag 
av Luftvärnsmarscher. Fotograf måste utses. Att skicka 
ett foto med tillhörande text till HP efter varje 
arrangemang, främst i rekryterande syfte. 

Uppföljning av årsmötet  

   
§ 13 Mycket uppskattad av deltagarna. Överskott ca. 3 000 kr 

tack vare sponsring av Göran Lundahl. Ordförande 
tackade Gunnar O för ännu ett lyckat arrangemang. 

Uppföljning av utflykten 
05-09 

   
§ 14 Med avsatta pengar från vinsten av försäljningen av 

boken ”Kasernerna 100 år" har Alnarp genomfört en 
inventering av Överstelunden. Skiss över trädbeståndet 
och ett förslag till fortsatt utveckling har tagits fram. 
En artikel om detta skall införas i nästa nummer av 
föreningstidningen. Underlaget lämnas till Lv 6 av ordf. 
och v ordf. med en framställan om att Lv 6 bekostar och 
sätter upp en informationstavla. 

Överstelunden 
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§ 15 I samband med årsmötet föreslog ordf. i Stockholmsavd. 

Lennart Törnqvist, att kontakt skall tas med Björn Ihrstedt 
på förlaget som har rättigheterna till 91:an. Beslutades att 
ordf. tar kontakt med Björn I. 
Diskuterades vem som äger originalteckningarna som 
förvaras i museet. Mötet enades om att teckningarna 
skall tillhöra museet. Beslutades att Anders S tar fram ett 
förslag till skrivning, där det framgår att 
Kamratföreningen avsäger sig alla anspråk på 
teckningarna så att ägarförhållandet blir entydigt. 
 
Påtalades att det nästa år är 10 år sedan regementet 
lades ner. Beslutades att detta skall manifesteras på 
något sätt. 
 
Anders S informerade om att han deltagit i ett möte med 
SMB, med syfte att göra en sammanställning över alla 
böcker med historiskt innehåll om förband och skolor i 
Halmstad. 
 
Musikkåren ville veta tid för årsmötet 2010. Beslutades 
prel. att detta äger rum 04-16. 
 
Gunnar O informerade om att rekresa inför 2010 års resa 
till Berlin genomförs i samband med minnesdagen i 
Lützen 6 nov.  

Övriga frågor 

   
§ 16 Nästa styrelsemöte fredag 09-09-25 kl. 0930. Nästa möte 
   
§ 17 Ordföranden förklarade mötet avslutat. Avslutande 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Håkan Söderberg  Johan Rydén 
Sekreterare   Ordförande 


