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Styrelsemöte 
 
Tid:  2011-02-04 kl. 0930-1120 
 
Plats: Sammanträdesrum på Soldathemmet, Lv 6 
 
Närvarande: Johan Rydén, Lennart Eriksson, Lena Wallin, Anders Sträng, Christer 
Eliasson, Lennart Rydén, Håkan Söderberg och Peter Höglund (endast § 8). 
Förhinder: Gunnar Ohlsén, Lars Folkesson, Bengt Malmsten 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 Föreslagen dagordning fastställdes. Dagordning 
   
§ 4 
 

Protokoll från styrelsemöten 2010-11-12 godkändes och 
lades till handlingarna. 

Protokoll från 
föregående möte 

   
§ 5 
 

Enkät från Högkvarteret – svar skickat. 
Information om Gadebush 2012. 
Inbjudan till Luftvärnsregementets Kamratförenings 
årsmöte 02-17 kl 1900. Beslutades att representera med 
ordförande och sekreterare. 

Inkomna och utgående 
handlingar   

   
§ 6 Bokslutet för 2010 är klart. Total behållning 336 000 kr. 

Överskottet blev 15 500 kr. Fondens värde vid årsskiftet 
var 271 000 kr (insatt 250 000 kr).  

Kassarapport 

   
§ 7 Oförändrat sedan förra mötet. Medlemsläget  
   
§ 8 Är nu rensad på allt inaktuellt. Snarast tillförs information 

om aktiviteter under 2011 och 2012. 
Anders S kontrollerar inom tidningskommittén om det går 
att lägga ut medlemstidningen som en pdf-fil. 

Hemsidan 

   
§ 9 Arbetsgruppen har arbetat några dagar under våren.  

Bl.a. har ny belysning installerats i uniformsmontern och 
soldattorpet har åter möblerats efter att gymnasieelever 
på målarlinjen har gjort ”stockpanel och fönster” på 
väggarna. 
Nästa projekt är att digitalisera det omfattande fotoarkivet 
så att det blir lättare tillgängligt och sökbart. 
Historiekommitténs förråd har rensats och det för museet 
intressanta har tagits om hand. 

Museet 
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§ 10 Omfattar 48 sidor. Slutmöte 02-08 och packning måndag 

02-28 kl. 0900 på Garnisonsmuseet.  
Det blir allt svårare att få aktuellt material och sådant 
efterlyses. 

Medlemstidningen 

   
§ 11 Lennart R kontaktar Erik Österberg angående musik och 

kåserier från beredskapstiden. Gunnar O kontaktar 
Hemvärnets musikkår och SC Lv 6. Anders S kontaktar 
Soldathemmet angående fika under museets 
öppethållande. Christer E kontaktar mässen angående 
lunch bestående av vatten/lättöl, sillsmörgås, varmrätt 
och kaffe med kaka. 

Årsmötet 

   
§ 12 Göteborg fastställdes. Gunnar O har kontaktat Erik 

Poussar och programmet är i stort klart. Annonseras i 
medlemstidningen och på hemsidan. 

Höstutflykt 09-10 

   
§ 13 Gunnar O, som ej var närvarande, återkommer i ärendet 

och sköter de fortsatta kontakterna med Hemvärnets 
musikkår och möjligheterna att få högre anslag från 
Rusthållet. En utökning med en dag diskuterades och 
skall undersökas av Gunnar O. 

Gadebush 2012 

   
§ 14 Lennart R tog upp frågan om styrelsens storlek. 

Sekreteraren kontrollerar stadgarna och frågan kommer 
att tas upp på nästa styrelsemöte. Beslut kan fattas av 
årsmötet. 

Övriga frågor 

   
§ 15 Nästa styrelsemöte fredag 2011-03-25 kl. 0930 på 

Soldathemmet. 
Nästa möte 

   
§ 16 Ordföranden förklarade mötet avslutat. Avslutande 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
 
Håkan Söderberg  Johan Rydén 
Sekreterare   Ordförande 


