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Styrelsemöte
Tid:

2017-03-24 kl 0930 - 1200

Plats:

Soldathemmet Lv 6

Närvarande: Johan Rydén, Gunnar Ohlsén, Bo Westman, Lars Björk, Jennie Mared,
och Jan Dorf. Utöver detta deltog revisor Rolf Eklund.
Förhinder: Niclas Haglund, Håkan Söderberg, Lena Wallin, Lars Folkesson 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 2017-02-24 godkändes och
lades till handlingarna.

Protokoll från
föregående möte

§5

I1. Tackkort från Kaj Sjösten m a a högtidsdag.
I2. Inbjudan från Luftvärnsregementets kamratförening
att delta i deras årsmöte 2017-03-30 kl 1430.
I3. Tackkort från Knut Björkenstam för erhållen
kamrattidning samt medlemsblad för Kungliga Hälsinge
Regementes Kamratförening.
U1. Mail till Nylands brigad om slutligt önskemål om
besök.

Inkomna och utgående
handlingar

Beslöts att Bo Westman representerar Kf på
Luftvärnsregementets kamratförening årsmöte.
Sekr har anmält deltagandet.
§6

Totala tillgångar 289 450 kr per 2017-03-20.

Kassarapport

Beslöts att godkänna av kassören genom sekreteraren
redovisad ekonomisk rapport.
Beslöts att kassören tillskriver Lv 6 om utbetalning av
det årliga stödet enligt verksamhetsöverenskommelsen.
Beslöts att PC införskaffas på Kf medel för kassörens
behov.
§7

Då kassören hade förhinder redovisades detta inte.

Medlemsläget
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Försvarsutbildarna för annonskostnaden i årets
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Tidningskommittén

Beslöts att Lars Björk tillskriver Olle Rosengren med
svar på hans brev avseende hans artikel i årets
medlemsblad.
§9

Garnisons- och luftvärnsmuseets årsmötet genomförs
2017-03-29 kl 1530.

Muséet

Beslöts att Rolf Eklund representerar Kf.
§ 10

Infobrev sänds ut till medlemmarna under vecka 713.

Information

§ 11

I samband med SMKR:s arbetsmöte 2017-05-12 i
Halmstad fastställs det slutliga programmet för det
Nordiska mötet. Värdar för de olika kontingenterna är
utsedda. Flottans män i Halmstad, Lv 6 Kf och
Flottiljområdets kamrat- och veteranförening stödjer vid
enskilda aktiviteter.

Nordiskt
kamratföreningsmöte
2017

§ 12

2017-års resa som tidigare har beslutats genomförs till
Finland mellan onsdagen den 30 augusti till söndagen
den 3 september. 2017-03-23 hade 88 medlemmar
anmält sitt deltagande i årets resa. 98 platser är
disponibla i de båda bussarna och 100 platser är
bokade på färja och hotell.

Resan 2017

Beslöts att beslutsinriktningen skall vara att om egna
medlemmar inte anmäler sig till de resterande 10 platser
skall anställda vid Lv 6 och medlemmar i deras Kf i
första hand beredas plats på resan innan övriga Kf i
Halmstad tillfrågas. Dessa skall då erlägga årsavgiften
för 2017 utöver själva resekostnaden.
§ 13

Beslöts att föreslå för årsmöte om oförändrad årsavgift
(100 kr) för 2018.
Beslöts att fastställa Verksamhetsberättelse 2016 och
arbetsplan 2017/2018.
Fördelning på ansvar före och under årsmötet
genomfördes. Åtgärdslistan före, under och efter
årsmötet sänds ut av sekreteraren under vecka 714.

Årsmötet 2017
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Beslöts att stipendiet ur kamratfonden för 2016 tilldelas
Jan Norén med 2 000 kr. Stipendiet utdelas i samband
med årsmötet med motiveringen ”Som erkänsla för att
som musikalisk ledare för olika musikgrupper vid ett
flertal årsmöten och även i övrigt ha glatt
Kamratföreningens medlemmar med taktfast
marschmusik och medryckande populärmusik på ett för
varje år alltmer professionellt sätt”.
I dagsläget har 24 medlemmar anmälts sig till
efterföljande kamratmiddagen på Officersmässen Lv 6.
§ 14

På tidigare styrelsemöte beslöts att Kf 80-års jubileum
högtidighålls i samband med årsmötet 2017. Lars
Ahlberg är vidtalad att hålla ett anförande på mässen
direkt efter middagen.

Kf 80-års jubileum

§ 15

Den 4 till april 5 april genomförs på LedR Enköping
Centralt SMKR-möte.

Centralt Kf-möte

Tidigare har beslutats att Bo Westman och Rolf Eklund
deltar som Kf repr på mötet.
Beslöts att Kf står för Rolf Eklunds kostnader. Gunnar
Ohlséns och Bo Westmans kostnader svarar SMKR för.
§ 16

Beslöts Gunnar Ohlsén inventerar bland Kf medlemmar
vilka som är utlandsveteraner och svarar SMKR på
denna förfrågan.
Gunnar Ohlsén orienterade om Axel Ahlfors deltagande
i Stockholm den 13 mars vid minnestunden över de
Svenska Finlandsfrivilliga i Vinterkriget. I minnestunden
deltog Kronprinsessan, Prins Carl Philip och Finlands
president.

Övriga frågor

§ 17

Nästa styrelsemöte fredag 2017-06-02
kl 0930 som är ett konstituerande möte.

Nästa möte

§ 18

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Avslutande

Vid protokollet

Justeras

Jan Dorf
Sekreterare

Johan Rydén
Ordförande

