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Styrelsemöte 
 
Tid:  2015-01-30 kl 0930 - 1130 
 
Plats: Soldathemmet Lv 6 
 
Närvarande: Johan Rydén, Gunnar Ohlsén, Christer Eliasson, Lars Björk, Bo 
Westman, Lars Folkesson, Lena Wallin och Jan Dorf. 
Förhinder: Håkan Söderberg, 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 2014-10-30 godkändes och 
lades till handlingarna. 

Protokoll från 
föregående möte 

   
§ 5 
 

1. Inbjudan från SMKR ang Nordiskt 
kamratföreningsmöte 
2. Tackkort från Tyko Rös m a a högtidsdag. 
3. Inbjudan från SMKR m a a Nordiskt kamrat-
föreningsmöte 2015 Aalborg 2015-06-17—06-21. 

Inkomna och utgående 
handlingar 

   
§ 6 Totala tillgångar 316 081 kr per 2014-12-31.  

 
Beslöts att godkänna av kassören redovisad ekonomisk 
rapport och resultatbudget för 2015. 

Kassarapport 

   
§ 7 Totalt 1 005 medlemmar, varav 695 ständiga 

medlemmar och 302 års medlemmar. Utöver dessa är 7 
hedersledamöter och 1 hedersmedlem. 
15 nya medlemmar anslutna under 2014. 
14 medlemmar har trots påminnelse inte betalt 
medlemsavgiften eller begärt utträde under 2014.  
Hittills 11 nya medlemmar under 2015. 

Medlemsläget  

   
§ 8 Årets medlemsblad går till tryck 2015-01-30, den 

kommer att omfatta 52 sidor. Tidningen kommer att 
tryckas i 1 100 exemplar. Packning av tidningen 
genomförs måndag 2015-02-16  kl 0900 på 
Soldathemmet. Utöver tidningskommittéen (-) deltar 
Håkan Söderberg, Christer Eliasson och Lars 
Folkesson. Jarl Wallefors, Anki Brorsson, Göran 
Lundahl, Bertil Hansson och Hans Lundberg skall  

Tidningskommittéen 
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tillfrågas. 
 
Beslöts att Gunnar Ohlsén skall undersöka med SMKR 
om de är villiga att betala för SMKR annons i tidningen.  
 
Ordf framförde ett tack till tidningskommittéen för ett bra 
arbete med årets kamratblad. 

   
§ 9 Kamratföreningens Ordf Johan R kommer att vara 

ordförande i styrelsen för Garnisonsmuséet. 
2014 har påvisat en liten ökning i besökandeantalet. 
Ekonomin för muséet är en utmaning. Olika möjligheter 
undersöks bl a att vidga antalet sponsorer. 

Muséet 

   
§ 10 Nyhetsbrev sänds ut med e-post en gång per månad. 

Hemsidan uppdateras kontinuerligt av Peter Höglund. 
 
Allmänna försvarföreningen (AFF) och Försvars-
utbildarna arrangerar tillsammans med stadsbiblioteket i 
Halmstad en NATO – debatt onsdagen den 11 mars 
kl 1900. Plats: Halmstad stadsbibliotek - fri entré. 

Information 

   
§ 11 Nordiskt kamratföreningsmöte 2015 genomförs i Aalborg 

i Danmark 2015-06-17—06-21. Tyvärr sammanfaller 
detta med midsommarhelgen i Sverige. 
 
Beslöts att Gunnar Ohlsén tar kontakt med Dieter 
Friedrich som har framfört intresse av mötet, om han 
kan representera kamratföreningen på mötet. Vidare 
beslöts att om så är fallet att Dieter Friedrich och max 
ytterligare tre kamratföreningsmedlemmar som Gunnar 
Ohlsén rekryterar deltar i mötet. Kamratföreningen 
bekostar dessas deltagaravgift om 1 500 kronor samt för 
samordnad transport till Göteborg.  

Nordiskt 
kamratföreningsmöte 
2015 Aalborg 2015-06-
17-06-21 

   
§ 12 En sedvanlig mycket uppskattad jullunch genomfördes 

2014-11-29 med 59 församlade medlemmar. 
Jullunchen 

   
§ 13 På tidigare styrelsemöte beslöts att 2015-års årsmöte 

genomförs fredagen den 24 april. 
 
Som föreläsare medverkar Rysslandsexperten Gudrun 
Persson vid FOI. Hon kommer att tala under rubriken 
”Säkerhets- och militärpolitiska förändringar i Ryssland”. 
Lars Björk ansvar för hennes hämtning och incheckning 
på hotell m m. 
 
Sekr delade ut utkast till verksamhetsberättelse 2014.  

Årsmötet 2015 
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Verksamhetsberättelse 2014 och arbetsplan 2015/2016 
beslutas på nästa styrelsemöte. 
 
Beslöts att fastställa kallelsen till årsmötet 2015. 
 
Vidare beslöts att Gunnar Ohlsén kontaktar muséet och 
musikkåren. 

   
§14 Vice Ordf orienterade om upplägget i stort. Erlings resor 

i Slöinge stödjer oss i reseplaneringen. Avresa sker från 
Halmstad onsdag 2015-05-13 till Stockholm för vidare 
båtresa under natten. Vid ankomst torsdag 2015-05-14 
sker busstransport till Narva och militärhistoriska studier 
i Karl XII:s fotspår. Därefter förläggning på hotell väster 
Narva med gemensam middag på hotellet. Fredag 
2015-05-15 genomförs besök på Barnhemshöjden och 
studier av 2. VK strider i området, varefter transport sker 
till Tallinn och incheckning på Radisson Hotel. Kvällen är 
avdelad för fria aktiviteter. Lördag 2015-05-16 
genomförs guidning i Tallinn innan färjan avgår till 
Stockholm. Efter ankomst till Stockholm söndag 2015-
05-17 sker återtransport till Halmstad. Inriktningen är att 
resan kommer att kosta 3 600 kronor i dubbelrum. 
Reseansvariga under resan är Gunnar O, Lars B och 
Anders Eidergård.   

Resan 2015 

   
§ 15 Övriga frågor 

- Christian Braunstein har tagit initiativ att bilda en 
förening med ansvaret att kontrollera svenska 
minnesmärken i andra länder. På styrelsemötet 
2014-09-12 beslöts att kamratföreningen skall 
ansluta sig till föreningen. Årsavgift 200 kronor. Vid 
närmre kontroll har det visats sig att årsavgiften är 
400 kronor. Beslöts att kamratföreningen skall 
ansluta sig med den nya årsavgiften. 

- Kamratföreningens inventarier har överflyttats till 
gamla soldathemmet vid Göteborgsvägen. Beslöts 
att Gunnar O, Christer E, Lars B, Lena W och Bo W 
träffas onsdagen 2015-02-04 kl 1300 för 
iordningställande.  

- Beslöts att Lars F repr kamratföreningen på Lv 6 
kamratförenings årsmöte torsdag 2015-02-26 kl 
1600.   

Övriga frågor 
 

   
§ 16 Nästa styrelsemöte fredag 2015-02-27 kl 0930 i 

Soldathemmet. 
Kommande styrelsemöten inplaneras: 
2015-04-10 kl 0930 
2015-05-29 kl 0930 Konstituerande möte 

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


