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Styrelsemöte 
 
Tid:  2013-10-25  kl 0930 - 1130 
 
Plats: Soldathemmet Lv 6 
 
Närvarande: Johan Rydén, Gunnar Ohlsén, Christer Eliasson, Lars Björk, Bo 
Westman, Jennie Mared (del av mötet), Lena Wallin, Håkan Söderberg och Jan Dorf. 
Förhinder: Lars Folkesson, Peter Höglund, Bengt Malmsten och Lars-Rune 
Mauritzon.  
 
§ 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 styrelsemöte 2013-09-06 godkändes och 
lades till handlingarna. 

Protokoll från 
föregående möte 

   
§ 5 
 

1. Tackkort från Roland Norrman m a a högtidsdag. 
2. Tackkort från Jan Dorf m a a högtidsdag. 

Inkomna och utgående 
handlingar 

   
§ 6 Totala tillgångar 284 606 kr.  

 
Konto avseende kamratfonden i Swedbank är under 
avveckling och istället har ett nytt öppnats i Nordea för 
kamratfonden. 
 
Beslöts att godkänna av kassören redovisad ekonomisk 
rapport. 

Kassarapport 

   
§ 7 Hittills 19 nya medlemmar under 2013.  

Totalt 1 020 medlemmar, varav 709 ständiga 
medlemmar och 297 års medlemmar. Av dessa är 7 
hedersledamöter och 1 hedersmedlem. 

Medlemsläget  

   
§ 8 Styrelsemöte genomfört 2013-09-18. Verksamheten går 

enligt plan. Arbete pågår att digitalisera fotoarkivet. I 
detta arbete kan Jan-Erik Norberg vara en resurs. 
 

Muséet 

   
§ 9 Resan genomfördes 2013-09-14 med 1+20 deltagare 

enligt plan. Deltagarna var nöjda med resan och 
gemenskapen är en viktig faktor i samband med 
kamratföreningens resor och sammankomster.  

Smålandsresan 14 sept. 
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Beslöts att Ordf och Vice ordf skall skicka framställan till 
SMKR för utlägg under resan. 
 
Beslöts att Anders Hansson skall tillsändas tackkort för 
att han bjöd på sin arbetstid som chaufför i samband 
med resan till Skillingaryd. 

   
§ 10 Uppdatering genomförs kontinuerligt av Peter Höglund 

på ett utmärkt sätt. Lars Björk och Peter Höglund har 
sedan tidigare en uppgift att utveckla informationen från 
styrelsen till medlemmar och presumtiva medlemmar. 
 
Beslöts att punkten på kommande styrelsemöten skall 
benämnas Information för att inbegripa även andra 
media. 

Hemsidan 

   
§ 11 Inbjudan utlagd på hemsidan samt utskickad enligt 

maillistan. 
 
Lars Folkesson har huvudansvaret, Gunnar Ohlsén 
ansvarar för lotteriet samt Lena Wallin för biobiljetter. 
 
2013-års kamratfond utdelas på jullunchen. 

Jullunchen 2013 

   
§ 12 Generaldirektör Anders Thornberg Säkerhetspolisen har 

efter förfrågan meddelat att han gärna deltar fredagen 
den 25 april. Han kommer att tala under rubriken 
”Säkerhetspolisen – en modern säkerhetstjänst som 
skyddar demokratin”. Han deltar vidare med glädje på 
middagen. 
 
Beslöts att 2014-års årsmöte genomförs fredagen den 
25 april. 

Årsmötet 2014 

   
§13 Vice Ordf redogjorde för en tänkt resa innefattande 

besök i norra Tyskland och Danmark. Resan bör 
innehålla två övernattningar, en i Tyskland och en i 
Danmark. 
 
Göran Lundahl beredd att bistå i samband 
rekognosering som genomförs före jul. 
 
Beslöts att inriktningen är att resan genomförs fredagen 
den 2 maj till söndagen den 4 maj 2014 och att Lars 
Björk bistår Gunnar Ohlsén i förberedelserna. 

Resan 2014 

   
§ 14 Beslöts att Gunnar Ohlsén och Bo Westman skall 

representera kamratföreningen. SMKR står för alla 
kostnader. 

Centralt 
kamratföreningsmöte 
12-13 november 
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§ 15  Övriga frågor 

- Rapport från tidningskommittén, artikelförslag 
inkommer och det ser positivt ut inför nästa 
medlemstidning. Föreningskuvert kommer att 
tryckas upp.  

- Lars Björk lämnade en fylligare återrapportering 
från Nordiskt kamratföreningsmöte 2013 i form av 
ett bildspel. 

 

   
§ 16 Nästa styrelsemöte fredag 2014-01-31 kl 0930 i 

Soldathemmet. 
 
Kommande styrelsemöten inplaneras fredag 2014-02-28 
kl 0930 och fredag 2014-04-11 kl 0930. 

Nästa möte 

   
§ 17 Ordföranden förklarade mötet avslutat. Avslutande 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
 
Jan Dorf   Johan Rydén   
Sekreterare   Ordförande 


