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Styrelsemöte 
 
Tid:  2014-02-28 kl 0930 - 1130 
 
Plats: Soldathemmet Lv 6 
 
Närvarande: Johan Rydén, Gunnar Ohlsén, Christer Eliasson, Lars Björk, Håkan 
Söderberg och Jan Dorf samt revisor Tommy Jacobson. 
Förhinder: Jennie Mared, Bo Westman, Lars Folkesson, 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 2014-01-31 godkändes och 
lades till handlingarna. 

Protokoll från 
föregående möte 

   
§ 5 
 

1. Tackkort från Ulf von Roth m a a högtidsdag. 
2. Inbjudan från F 14 – FMTS – MHS H kamratförening 
till deras årsmöte 2014-03-06 kl 1730. 
Beslöts att Lars Björk representerar kamratföreningen. 

Inkomna och utgående 
handlingar 

   
§ 6 Totala tillgångar 297 980 kr per 2014-02-27.  

 
Föreningsavgiften till SMKR är betald. 
Kostnaden för tryck av tidningen är inte betald. 
Revisorerna har godkänt räkenskaperna. 
Förening har i dagsläget utestående fodringar på 13 500 
kronor. 
 
Beslöts att kommande konstituerande möte skall bitr 
kassör utses inom styrelsen. 
 
Beslöts att godkänna av kassören redovisad ekonomisk 
rapport. 

Kassarapport 

   
§ 7 Inget uppdaterat underlag redovisades. Kontroll av 

medlemsregistret genomförs då eftersändningar på 
kamrattidning kommer åter. Kontroll görs av 
medlemmen mot folkbokföringsregistret.  

Medlemsläget  

   
§ 8 Årets kamrattidning har bemötts väl av medlemmarna. 

Notisen angående nya medlemmar blev felaktig. Detta  
Tidningskommittéen 



Hallands regementes och PROTOKOLL Sida 2 (3) 
Hallandsbrigadens 2014-02-28 
Kamratförening 

 
kommer att rättas till i kommande nyhetsbrev. Arbetet 
med 2015 års tidning har påbörjats. 
 
Leveransen av beställda kuvert har blivit fördröjd m a a 
sjukdom på tryckeriet.  

   
§ 9 Årsmöte genomförs 2014-03-19 kl 1530.  

Beslöts att Jan Dorf representerar kamratföreningen. 
Vid kulturdagen i september 2014 bör muséet 
medverka. Årets tema är i krigets spår. 

Muséet 

   
§ 10 Uppdatering av hemsidan har genomförts avseende 

genomförda styrelsemöten. Uppdatering av 
aktivitetssidan och gällande stadgar kommer att ske. 
 
Information från styrelsen sänds till Lars Björk så att 
detta kan ingå i infobreven. 

Information 

   
§ 11 Sekr har varit i kontakt med Generaldirektör Anders 

Thornberg angående pressinbjudan. Lokal media 
inbjudes ej. 
 
Beslöts att godkänna verksamhetsberättelse 2013 och 
arbetsplan 2014/2015. 
 
Beslöts att godkänna inbjudningar till förbandschefer i 
Halmstad samt kamratföreningar i Halmstad. 
 
Stipendiat/er 2014 diskuterades. Beslöts att hänskjuta 
frågan till kommande styrelsemöte. 
 
På nästa styrelsemöte kommer åtgärdslistan för, under 
och efter årsmötet att fastställas.  
 
Muséet och musikkåren är kontaktade och inplanerade 
av Gunnar Ohlsén. 
 

Årsmötet 2014 

   
§12 I dagsläget har 31 medlemmar anmält sitt deltagande. 

56 platser är tillgängliga. Efter kommande styrelse möte 
kommer särskilt resemöte att genomföras.  
  

Resan 2014 

   
§ 13 Kommande styrelsemöten inplaneras: 

2014-05-09 kl 0930 Konstituerande möte 
2014-08-20 kl 1800 Styrelsens augustimöte 
2014-09-12 kl 0930 
2014-10-24 kl 0930 

Mötesplan resterande 
del av 2014 
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§ 14 

 
Övriga frågor 

- Lars Björk och Bo Westman deltog i Lv 6 
kamratförenings årsmöte 2014-02-27. Årsmötet 
innehöll ett trevligt föredrag av Christer 
Mårtensson om hans internationella tjänstgöring i 
Afrika med efterföljande ärtmiddag på mässen. 

- Gunnar Ohlsén har deltagit i SMKR arbetsmöte. 
Fokus för mötet var veteranfrågan. 

 

   
§ 16 Nästa styrelsemöte fredag 2014-04-11 kl 0930 i 

Soldathemmet. 
 

Nästa möte 

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


