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Styrelsemöte 
 
Tid:  2013-03-15 kl 0930 - 1130 
 
Plats: Soldathemmet Lv 6 
 
Närvarande: Johan Rydén, Gunnar Ohlsén, Håkan Söderberg, Lennart Eriksson, 
Christer Eliasson, Bengt Malmsten, Lars Björk och Lennart Rydén  
Förhinder: Lena Wallin, Lars Folkesson, Peter Höglund och Per Ljungnér.  
Extra kallad: Bo Westman 
 
§ 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 2013-01-25 godkändes och 
lades till handlingarna. 

Protokoll från 
föregående möte 

   
§ 5 
 

1. Inbjudan till Veterandagen 29 maj från SMKR, 
Kamratföreningen deltager endast på motsv i Halmstad. 
2. Underlag för inrapportering till SMKR avseende 
medlemsstatistik. Rapporten insänds av kassören. 
3. Två strykningar i medlemsförteckningen; Yngve 
Nilsson och Sven Berthag (kassören har åtgärdat). 
4. Egon Josefsson från Stenungsund har insänt en 
berättelse ”Som signalist på I 16” från åren 1945/46. 
Materialet överlämnat till tidningskommittén. Kassören 
översänder tack och årets medlemstidning jämte 
inbetalningskort för medlem. 
 

Inkomna och utgående 
handlingar 

   
§ 6 Totala tillgångar 336 050,98 kr Kassarapport 
   
§ 7 Oförändrat sedan föregående styrelsemöte. Inbetalning 

av årets medlemsavgifter pågår. 
Medlemsläget  

   
§ 8 Lars Björk fick i uppdrag att biträda Peter Höglund med 

uppdatering av hemsidan. 
Hemsidan 

   
§ 9 Årsmöte den 27 mars, Kamratföreningen representeras 

av ordföranden och vice ordföranden. Gunnar Ohlsén är 
dessutom vår representant i museistyrelsen. 

Muséet 
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§ 10 Tidningen är nu utskickad och många positiva omdömen  
om årets utgåva har framförts. 
Tidningskommittén inbjuds till styrelsens augustimöte.  
 
Styrelsen tackar Tidningskommittén för ett väl utfört 
arbete med årets tidning. 

Tidningen och 
tidningskommittén 

   
§ 11 Information om resan har bifogats i utskick tillsammans 

med tidningen. G Ohlsén återkommer med slutliga 
bestämmelser (när tider, pris m m föreligger) på 
hemsidan och via e-post till dem som lämnat e-post-
adresser till kassören.  

Smålandsresan 14 sept 

   
§ 12 Efter smärre justeringar godkändes de förslag till 

ändringar som H Söderberg och L Rydén framtagit. 
Förslaget  bifogas detta protokoll. 
 

Förslag till ändring av 
stadgar 
 
 
 

   
§ 13 Styrelsen antager valberedningens förslag med vissa 

justeringar. 
 
Styrelsen föreslår följande valberedning: Thomas 
Andersson, Jarl Wallefors och Tomas Andersson, 
sammankallande. 

Valberedningens förslag 

   
§ 14 Samtliga årsmöteshandlingar och inbjudningar gicks 

igenom och bearbetades. Sekreteraren svarar för 
upptryckning av samtliga handlingar till årsmötet. 
G Ohlsén kontaktar musikkår. 

Årsmötet 2013 
 

   
§ 15 1. 2014 utrikes resa diskuterades, förslag 

Baltikum/Finland. G Ohlsén arbetar vidare. 
2. Kamratföreningen inköper 2012 inspelade filmer 

(3 st) från Gadebusch (Björk o Nordberg) och 
Stockholmsavdelningens nedläggning. 

3. Beslut om gåva till avgående styrelsemedlemmar, 
antingen plakett eller inköpskort för blomma 
(motsv) om 250 kr. H Söderberg tillfrågar berörda 
(Sträng, Eriksson, Rydén). 

4. Ordf och vice ordf återkommer i frågan om 
utdelning av kamratfondens stipendium. 

5. E-post adresser administreras av kassören. 
Styrelsemedlemmar uppmanas meddela 
kassören medlemmars e-postadresser, som vi 
kommer i kontakt med.  

6. Ordföranden fick uppgift att sända kondoleans 
med anledning av H K H Prinsessan Lilians 
bortgång. 

Övriga frågor 
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§ 16 Nästa styrelsemöte fredag 2013-04-26 kl 0930 i 

Soldathemmet. 
Nästa möte 

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


