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Styrelsemöte 
 
Tid:  2014-01-31 kl 0930 - 1130 
 
Plats: Soldathemmet Lv 6 
 
Närvarande: Johan Rydén, Gunnar Ohlsén, Christer Eliasson, Lars Björk, Bo 
Westman, Jennie Mared, Håkan Söderberg, Lars Folkesson och Jan Dorf samt 
revisor Tommy Jacobson. 
Förhinder: Lena Wallin, 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 2013-10-25 godkändes och 
lades till handlingarna. 

Protokoll från 
föregående möte 

   
§ 5 
 

1. Tack från Inga Hemningagård m a a högtidsdag. 
2. Tack för utsända infobrev från Göran Nordblom, 
Göran Ericsson, Roland Lundén och Ulf Josefsson. 

Inkomna och utgående 
handlingar 

   
§ 6 Totala tillgångar 298 175 kr per 2013-12-31.  

 
Konto avseende kamratfonden i Swedbank är avvecklat 
och istället har ett nytt öppnats i Nordea för 
kamratfonden. 
 
Beslöts att godkänna av kassören redovisad ekonomisk 
rapport samt preliminär resultatbudget för 2014. 

Kassarapport 

   
§ 7 19 nya medlemmar under 2013.  

Totalt 1 011 medlemmar, varav 717 ständiga 
medlemmar och 294 års medlemmar. Av dessa är 7 
hedersledamöter och 1 hedersmedlem. 

Medlemsläget  

   
§ 8 Kamrattidningen är klar. Kommer att tryckas på måndag 

2014-02-03 i 1 100 ex. Årets tidning omfattar 44 sidor. 
Packning av tidningen genomförs måndag 2014-02-17  
kl 0900 på Soldathemmet. Utöver tidningskommittéen 
deltar Lena Wallin, Håkan Söderberg, Lars Folkesson, 
Gunnar Ohlsén och ev Göran Lundahl. Bertil Hansson 
skall tillfrågas. 
 

Tidningskommittéen 
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Beslöts att trycka 1 000 kuvert till en kostnad av 1 260 
kronor. 
Beslöts att tidningskommittéen skall inbjudas till 
styrelsens augustimiddag. 

   
§ 9 Arbetet med att digitalisera bildarkivet kommer att 

återuppstartas. 
Muséet 

   
§ 10 Uppdatering av hemsidan genomförs kontinuerligt av 

Peter Höglund på ett utmärkt sätt. Genomförda och 
godkända styrelsemötesprotokoll kommer att 
kompletteras. 
 
Information skickas även till de medlemmar som anmält 
sin epost-adress. Kallelsen till årsmötet kommer att 
sändas ut digitalt som komplement till utskick 
tillsammans med tidningen. Det digitala utskicket har 
väckt mycket beröm från medlemmarna. 
 
Försvarsutbildarna i Halmstad genomför årsmöte 2014-
02-26 kl 1900 på Tylebäck. I samband med årsmötet 
föreläser Jan-Olof Nilsson under temat ”Anrop Red Dog 
– När kriget kom till Sverige”. Intresserade kamrater är 
välkomna. 
 
2014-04-09 kl 1830-2100 inbjuder Försvarforum till korta 
föreläsningar med efterföljande paneldebatt. Särskild 
inbjudan kommer då slutliga föreläsare föreligger. 
 
Den 7 till 9 augusti 2014 är dags för Eksjö Internationell 
Tattoo. Biljetter kan köpas via hemsidan eksjotattoo.se 
eller visiteksjo.se. 
 
Rekryteringskommittéen kommer att erhålla ett antal ex 
av kamrattidningen att använda i rekryterings-
sammanhang. 

Information 

   
§ 11 En sedvanlig mycket uppskattad jullunch genomfördes 

2013-11-30 med 76 församlade medlemmar. 
Jullunchen 2013 

   
§ 12 På tidigare styrelsemöte beslöts att 2014-års årsmöte 

genomförs fredagen den 25 april. 
 
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. 

Årsmötet 2014 
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Sekr delade ut utkast till verksamhetsberättelse 2013, 
arbetsplan 2014/2015 samt arbetsuppgifter före och 
under årsmötet.  
 
Verksamhetsberättelse 2013 och arbetsplan 2014/2015 
beslutas på nästa styrelsemöte. 
 
Beslöts att fastställa kallelsen till årsmötet 2014. 
 
Vidare beslöts att Gunnar Ohlsén kontaktar muséet och 
musikkåren. 
 
Beslöts att sekr. kontaktar föreläsaren om media ev skall 
inbjudas. 

   
§13 Vice Ordf redovisade resultatet av genomförd 

rekognosering som genomfördes den 16-17 januari.  
Resan genomförs fredagen den 2 maj till söndagen den 
4 maj 2014 med inledande besök Tyska marinens 
muséum i Laboe utanför Kiel med övernattning i samma 
stad. Resterande två dagar ägnas åt olika besök i 
Danmark med övernattning i Odense. Resan kommer att 
gå i Karl X Gustafs fotspår, freden i Kiel 1814, freden i 
Roskilde 1658 och Dansk – Tyska kriget 1864. 
Besluts att fastställa utkast till reseplan, slutlig reseplan 
kommer att utskickas tillsammans med kamrattidningen. 
Beslöts att kostnaden för deltagande i resan skall vara  
3 200 kronor för enkelrum och 2 500 kronor för boende i 
dubbelrum.  

Resan 2014 

   
§ 14 Centralt kamratföreningsmöte genomfördes på LedR i 

Enköping 12-13 november 2013. Kamratföreningen 
representerades av Gunnar Ohlsén och Bo Westman. 
Huvudsyftet med mötet var veteranstöd. SMKR vill att 
lokalföreningarna skall aktivera sig mot veteraner. 
Bidrag kan erhållas från SMKR för dessa syften. Lokalt 
veteranmöte genomförs på Soldathemmet 3:e tisdagen i 
varje månad. Dessa träffar är uppskattade av de som 
deltar. 
Kamratföreningens ansvarige i veteranfrågor är Bo 
Westman. 

Centralt 
kamratföreningsmöte 
12-13 november 

   
§ 15   SMKR Representantskapsmöte genomförs på färjan 

Stockholm – Åbo ToR 2014-04-01—04-02. 
 Beslöts att Lars Björk skall representera 
kamratföreningen. Lars Björk ersätts för resa Halmstad 
– Stockholm ToR samt deltagarkostnad på 800 kronor. 

Representantskaps-
mötet 2014-04-01—04-
02 
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§ 16 

 
Övriga frågor 

- Inbjudan till Lv 6 kamratförenings årsmöte     
2014-02-27. 

 

   
§ 17 Nästa styrelsemöte fredag 2014-02-28 kl 0930 i 

Soldathemmet. 
 
Kommande styrelsemöten inplaneras fredag 2014-04-11 
kl 0930. På nästa styrelsemöte inplaneras 
konstituerande möte efter årsmötet samt höstens 
mötesplan. 

Nästa möte 

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


