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Styrelsemöte 
 
Tid:  2014-09-12 kl 0930 - 1130 
 
Plats: Soldathemmet Lv 6 
 
Närvarande: Johan Rydén, Gunnar Ohlsén, Christer Eliasson, Lars Björk, Bo 
Westman, Lars Folkesson, och Jan Dorf. 
Förhinder: Håkan Söderberg, Lena Wallin, Jennie Mared, Bengt Malmsten och Peter 
Höglund.  
 
§ 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 2014-05-09 godkändes och 
lades till handlingarna. 

Protokoll från 
föregående möte 

   
§ 5 
 

1. Tackkort från Carl-Gustaf Bergenstråhle m a a 
högtidsdag. 
2. Tackkort från Lennart Törnqvist m a a högtidsdag. 
3. Tackkort från Erik Kristiansen m a a högtidsdag.  
4. Tackkort från Hans Johnsson m a a högtidsdag.  
5. Tackkort från Jens Flenner m a a högtidsdag.  
6. Inbjudan från Lv 6 höstmiddag 2014-10-18. 

Inkomna och utgående 
handlingar 

   
§ 6 Totala tillgångar 299 374 kr per 2014-09-11.  

 
Beslöts att godkänna av kassören redovisad ekonomisk 
rapport. 

Kassarapport 

   
§ 7 Totalt 1 002 medlemmar, varav 705 ständiga 

medlemmar och 297 års medlemmar. Av dessa är 7 
hedersledamöter och 1 hedersmedlem. 
Hittills 11 nya medlemmar under 2014. 
24 medlemmar har trots påminnelse inte betalt 
medlemsavgiften.  

Medlemsläget  

   
§ 8 Uppstartsmöte genomförs den 25 september. 

Kommittéen emotser förslag på artiklar. 
  

Tidningskommittéen 
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§ 9 

 
Styrelsemöte genomfört onsdag 2014-09-10.  
100-års jubileum genomfört 2014-08-16 med ett 60-tal 
deltagare. 

 
Muséet 

   
§ 10 Av Lars Björk utsända Infobrev väcker fortsatt mycket 

uppskattning bland medlemmarna. 
 
Lars Björk kommer nästa vecka att sända ut nytt 
infobreven. 
 
Vice ordf orienterade om arbetet i SMKR. Gunnar O har 
deltagit i två styrelsemöten, med fokus på 
veterankontakter och veterankort. SMKR är indelad i 
fyra distrikt (södra, västra, östra och norra). Möte 
kommer att genomföras i det västra distriktet under 
w444, vari Gunnar O deltar. SMKR kommer att 
genomföra utbildning i att genomföra stödsamtal. 
Beslöts att Bo Westman anmäls till denna utbildning. 

Information 

   
§ 11 Beslöts att årsmötet 2015 genomförs antingen fredagen 

den 17 april eller fredagen den 24 april. Lämpliga 
föredragshållare diskuterades. Beslöts att ordf kontaktar 
utrikesminister Carl Bildt, Lars B kontaktar FOI och att 
Lars F kontaktar Per Ljungnér. 

Årsmötet 2015 

   
§12 Beslöts att styrelsens inriktning är att resan 2015 skall 

genomföras som en utlandsresa med resmålet Narva. 
Gunnar O undersöker möjligheterna intill nästa 
styrelsemöte. Som ett inrikes alternativ framfördes en 
resa till Karlskrona med bl a besök på Marinmuseum.   

Resan 2015 

   
§ 13 Efter kontakt med Lv 6 Robert Trupp redovisade Jan D 

innebörden av veterankortet. Veterankortet i dagsläget 
medger inte tillträde till det gamla förbandet. Med ex v 
att få disponera träningslokaler. Militära förband är 
skyddsobjekt och konkurrenslagen är inte förenlig med 
att få tillträde till försvarsmaktens träningslokaler. På sikt 
är tanken att koppla veterankortet till rabatter på olika 
företag. 

Veterankort 

   
§ 14 Övriga frågor 

- By 136 kommer att rivas, som ersättningslokal 
erbjuds del av gamla soldathemmet. Beslöts att 
projektgrupp omgruppering bildas och att i denna 
ingår Håkan S, Lars F och Gunnar O. 

- Lv 6 Höstmiddag 2014-10-18. Beslöts att Bo 
Westman representerar kamratföreningen. 

- Christian Braunstein har tagit initiativ att bilda en 
förening med ansvaret att kontrollera svenska  

Övriga frågor 
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minnesmärken i andra länder. Beslöts att 
kamratföreningen skall ansluta sig till föreningen. 
Årsavgift 200 kronor. 
- Lars Björk orienterade om kamratförenings 

deltagande på Anita Brandfors begravningen  
   
§ 15 Nästa styrelsemöte fredag 2014-10-24 kl 0930 i 

Soldathemmet. 
 

Nästa möte 

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


