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Styrelsemöte 
 
Tid:  2015-10-23 kl 0930 - 1130 
 
Plats: Soldathemmet Lv 6 
 
Närvarande: Johan Rydén, Gunnar Ohlsén, Christer Eliasson, Lars Björk, Bo 
Westman, Lena Wallin, Jennie Mared (del av mötet) och Jan Dorf. 
Förhinder: Håkan Söderberg, Lars Folkesson, 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 2015-09-18 godkändes och 
lades till handlingarna. 

Protokoll från 
föregående möte 

   
§ 5 
 

1. Tackkort från Arne Hedman m a a högtidsdagar. 
2. Sekr har efter besök hos Carl-Gustaf Bergenstråhle, 
övertagit arkiv från genomförda högvakter och 
bygderesorna. Handlingar arkiveras i Kf arkiv.  

Inkomna och utgående 
handlingar 

   
§ 6 Totala tillgångar 316 351 kr per 2015-10-19. 

 
Beslöts att godkänna av kassören redovisad ekonomisk 
rapport. 
 
Beslöts att Gunnar Johansson utses som biträdande 
kassör. 

Kassarapport 

   
§ 7 Totalt 1 003 medlemmar, varav 687 ständiga 

medlemmar och 316 års medlemmar. Av dessa är 7 
hedersledamöter och 1 hedersmedlem. 
Hittills 31 nya medlemmar under 2015.  
19 årsmedlemmar har ännu inte betalt årsavgiften. 

Medlemsläget  

   
§ 8 Arbetet genomförs enligt plan. Uppstartsmöte genomfört 

w539. Nytt möte inplanerat w544. 
Tidningskommittén 

   
§ 9 Fortsatt arbete med den ekonomiska situationen. Enligt 

beslut på styrelsemötet 2015-09-18 ställde sig styrelsen 
positiv till att Kf betalar en årsavgift till muséet till ett 
maxbelopp om 5 000 kronor. Detta under förutsättning 
att förfrågan inkommer till Kf och att övriga föreningar  

Muséet 
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också erlägger årsavgift till muséet. Under 2016 
inplaneras en utställning om den svenska kvinna som 
gifte sig med en amerikansk pilot som störtade i Sverige 
under andra världskriget. 

   
§ 10 Ett e-post utskick har skett sedan föregående 

styrelsemötet. Hemsidan behöver uppdateras på vissa 
punkter. 
Beslöts att Lars Björk tar kontakt med Peter Höglund. 

Information 

   
§ 11 Nordiskt kamratföreningsmöte 2017 genomförs i 

Halmstad och med C Lv 6 som värd. Mötet genomförs 
den 15 till 18 juni 2017. Ett möte har genomförts i 
ärendet mellan SMKR och Lv 6, förnyat möte inplaneras 
efter nyår. Varje deltagande nation medges att delta 
med max 60 deltagare, vilket innebär att mötet kommer 
att samla maximalt 240 deltagare.  

Nordiskt 
kamratföreningsmöte 
2017 

   
§ 12 Gunnar Ohlsén deltog i centralt kamratföreningsmöte 

SMKR på LedR 2015-10-21 kl 1200 till 2015-10-22 kl 
1200. SMKR kontakt till Högkvarteret är beslutat till 
PROD. SMKR uppgifter kommer att framgå i kommande 
VU. PROD tryckte på att lokala Kf tar fram 
verksamhetsplaner för genomförande åren som föredras 
för stödjande förband. 
I likhet med flygvapnet skall ordförandekonferenser 
införas för kamratföreningarna även inom armén och 
marinen. Protokoll från mötet kommer att sändas ut. 

SMKR möte 2015-10-
21—10-22 

   
§ 13 Tidigare har beslutats att årsmötet genomförs 2016-04-

15 alternativ 2016-04-22. Ordförande har tillskrivit fd 
utrikesminister Carl Bildt som föredragshållare. Som 
reserv beslöts att inriktningen som föredragshållare skall 
om möjligt vara författaren Jan-Olof Nilsson som har 
skrivit böcker om de amerikanska stridsflygplan som 
nödlandade i Halland under andra världskriget. 

Årsmöte 2016 

   
§ 14 Tidigare har beslutats att inriktning av nästa års resa 

skall vara en utlandsresa, samt att nästa års resmål 
beslutas under tidig höst 2015. På 97-års mäns senaste 
möte kom alternativet om att istället genomföra en 
tvådagars resa till Karlskrona. Beslöts att Lars Björk 
sänder ut enkät till medlemmarna avseende de olika 
alternativen, Karlskrona, Arnhem och Normandie. Vidare 
beslöts att Gunnar Ohlsén tar kontakt med Erlings Buss.  

Resan 2016 

   
§ 15 Inbjudan har sänts ut till medlemmarna avseende 

jullunchen 2015. 
Jullunchen 2015 
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§ 16 Inga Övriga frågor 
   
§ 17 Nästa styrelsemöte onsdag 2015-11-25 kl 1200 i 

Soldathemmet, fokusfrågor på mötet blir jullunchen, 
årsmötet och resan 2016 samt vårens mötestidpunkter. 

Nästa möte 

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


