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Styrelsemöte
Tid:

2017-11-24 kl 0930 - 1200

Plats:

Soldathemmet Lv 6

Närvarande: Johan Rydén, Gunnar Ohlsén, Bo Westman, Lena Wallin, Lars Björk,
Benny Nord och Jan Dorf. Utöver detta deltog revisor Rolf Eklund.
Förhinder: Håkan Söderberg, Jennie Mared, Niclas Haglund, 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 2017-10-20 godkändes och
lades till handlingarna.

Protokoll från
föregående möte

§5

I 1. Ordf i SMKR:s julbrev.

Inkomna och utgående
handlingar

§6

Totala tillgångar 259 510 kr per 2017-11-23.
Faktura till Lv 6 enligt verksamhetsöverenskommelsen
har betalts. Kf har erhållit 1 000 kr i gåva av vår medlem
Magnus Petersson i Kungsbacka. Ordf skickar tackkort
till Magnus och framför Kf stora tacksamhet.

Kassarapport

Beslöts att godkänna av kassören genom sekreteraren
redovisad ekonomisk rapport.
§7

Totalt 1 009 medlemmar, varav 664 ständiga
medlemmar och 345 års medlemmar. Av dessa är 7
hedersledamöter och 1 hedersmedlem.
Hittills 21 nya medlemmar under 2017.
78 påminnelser om årsavgift har skickats ut och av dess
har 25 reglerats. 53 årsmedlemmar har ännu inte betalt
årsavgiften.

Medlemsläget

§8

Arbetet fortsätter enligt plan. Planeringsmöte genomförs
kommande vecka. Vi har erhållit bra spridning på
inkomna artiklar.

Tidningskommittén
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§9

Beredning av ny lokalisering fortsätter. Arbetet kommer
att ta lång tid och osäkerhet råder angående ekonomin.
Muséet är stängt under december t o m sportlovet 2018.
Ny basutställning tillkommer under 2018 avseende
Luftvärnets historia.

Muséet

§ 10

Beslöts att ny hemsida skall utarbetas av Lars Björk och
Peter Höglund och att denna är operativ efter nyår.
Nytt infobrev skickas ut i närtid. Rikshemvärnschefen
genomför föredrag på Tylöbäck hotell och konferens
2017-12-17 kl 1300. Intresserade välkomnas.

Information

§ 11

Erfarenhetsmöte genomfört 2017-11-22 kl 1000-1500.
På grund av dåligt väder och tekniskt fel på flygplanet
deltog inte SMKR. Ur Kf deltog Gunnar Ohlsén, Lars
Björk och Jan Dorf. Ordf framförde ånyo sitt tack till de
ur styrelsen samt medlemmar som på olika sätt deltog i
genomförandet av Nordiskt kamratföreningsmöte 2017 i
Halmstad.
Sekr, delade ut Norges prel inbjudan till mötet 2018.
Detta genomförs torsdag den 15 juni till söndag den 16
juni i Elverum.

Nordiskt
kamratföreningsmöte
2017

§ 12

Resekommittén har 2017-11-22 genomfört möte
avseende 2018- års kamratresa. Resekommittén
förordrar resa till Norge främst med hänsyn till 300-års
minnet av Karl XII. Vice ordförande redovisade
preliminärt upplägg av resan. Beslöts att 2018-års resa
genomförs till Oslo med avresa torsdagen den 30
augusti och hemkomst söndagen den 2 september.
Resekommittén fortsätter sitt arbete så att reseinbjudan
utskickas tillsammans med kommande kamrattidning.
Kassören och vice ordförande kommer att genomföra
slutlig kontroll av utfallet på resan innan slutredovisning
av resan sker.

Resan 2017 och 2018

§ 13

2017-11-23 hade 59 medlemar anmält sitt deltaganade.
Fler anmälningar inkom under fredagen 2017-11-24.

§ 14

Sedan tidigare har beslutats att fd statsministern Carl
Bild skall kontaktas för att möjligt vara föredragshållare
på årsmötet 2018. Anders Emanuelson:s och Gunnar
Persson:s kontakter skall nyttjas för att nå kontakt med
Carl Bildt. Vice ordf träffar dessa innan jul. Vid nekande
svar bör reservföredragshållare vara någon med
koppling till det valda resmålet 2018. Vice ordf kontaktar
Anders Bergenek i frågan.

Jullunchen 2017

Årsmötet 2018
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§ 15

Vice Ordf redovisade uppvaktningen för Axel Ahlfors. I
Övriga frågor
denna deltog Britt-Marie Toftfelt Axelsson, Gunnar
Ohlsén, Christina Laike Bramsell, Leif Bramsell, Göran
Lundahl, Bo Westman, Per Eklund och Jan Dorf.
97-års män genomför jullunch tisdagen den 12
december kl 1400 på Officersmässen Lv 6.
Frågan angående rekrytering ur Hvbat diskuterades.
Inriktningen är att de årliga bästa soldaterna vid varje
komp och batstaben som utses i samband med de årliga
krigsförbandsövningarna i vecka 38 erhåller diplom från
Kf med gratis medlemsskap i Kf utdelningsåret och det
kommande året.

§ 16

Nästa styrelsemöte fredag 2018-02-16 kl 0930.
Kommande styrelsemöten inplaneras:
18-03-23
18-06-01
Därutöver inplaneras styrelsemöte fredagen veckan
innan årsmöte 2018 när dagen för årsmötet är fastställt.

Nästa möte

§ 17

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Avslutande

Vid protokollet

Justeras

Jan Dorf
Sekreterare

Johan Rydén
Ordförande

