Protokoll från styrelsemöte 2019-01-25
Plats:

Soldathemmet Lv 6

Närvarande: Johan Rydén, Gunnar Ohlsén, Jan Dorf, Håkan Söderberg, Lars Björk,
Bo Westman, Lena Wallin och Benny Nord. Utöver detta deltog revisor Rolf Eklund
i del av mötet.
Förhinder: Lars Folkesson, Niclas Haglund, Jennie Mared 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 styrelsemötet 2018-11-23 godkändes och
lades till handlingarna.

Protokoll från
föregående möte

§5

Inkommande skrivelse avseende kallelse till Nylands
brigads Gille i Sverige årsmöte på Karlbergs slott
lördagen den 16 februari kl 13.00.

Inkomna och utgående
handlingar

§6

Totala tillgångar 217 574 kr per 2019-01-25.

Kassarapport

Beslöts att godkänna av kassören redovisad ekonomisk
rapport.
Beslöts att på kommande styrelsemöte diskutera Kf
långsiktiga ekonomi.
§7

Totalt 980 medlemmar, varav 646 ständiga medlemmar
och 327 årsmedlemmar samt 6 hedersledamöter och 1
hedersmedlem. Under 2019 tillkom 5 nya medlemmar.

Medlemsläget

§8

Årets kamrattidning tryckts i 1 100 exemplar. Sättning av Tidningskommittén
tidningen är klar och tryckning är förbered med leverans
2019-02-08. Packning genomförs 2019-02-11 kl 0900 på
Soldathemmet. Erforderligt antal packare är vidtalade.
Ordförande framförde styrelsens tack till
tidningsredaktionen för ett väl genomfört arbete med
årets kamratblad.

§9

Då Andreas börjat sin tjänst på MHS H har Caroline:s
arbetstid utökats till 75 %. Digitaliseringsarbetet
fortsätter under ytterligare tre månader. Avtal mellan

Muséet

§ 10

Epost utskick genomförs under 2019-01-26.
Uppdatering av hemsidan kommer att genomföras.

Information

§ 11

Gunnar O redovisade erfarenheter av genomförd enkät
avseende resan till Polen 2019. Vid utskick av
kommande enkäter bör dessa skickas ut seperat, utan
annan information, då många medlemmar inte hade
uppmärksammat enkäten. Beslöts att godkänna
utarbetad reseinbjudan och att priset sätts till 8 200
SEK.

Resan 2019

§ 12

Beslöts att Bo Westman och Göran Lundahl deltar i
centralt möte SMKR 2019-04-09—04-10. Utöver dessa
deltar Gunnar Ohlsén som styrelseledamot i SMKR.
Kostnaden (1 200 kr) för en av deltagarna bekostas av
Kf den andra står SMKR för. Anmälan 28 februari
genom Gunnar O försorg.

Centralt möte SMKR
2019-04-09—04-10

§ 13

Beslöts att Jan Dorf och Göran Lundahl deltar i Nordiskt
kamratföreningsmöte 13 – 16 juni 2019 i
Elverum. Utöver dessa deltar Gunnar Ohlsén som
styrelse-ledamot i SMKR. Anmälan 5 februari genom
Jan D försorg. Kostnaden 2 000 resp 3 400 kr bekostas
av Kf.

Nordiskt
kamratföreningsmöte 13
– 16 juni 2019 i Elverum
Norge

§ 14

49 medlemar hade anmält sig till Jullunchen 2018, som
blev trevlig och uppskattad.

Jullunchen

§ 15

Beslöts att föreslå för årsmöte om att årsavgift för 2020
blir 150 kr. Vidare beslöts att godkänna kallesen till
årsmöte och kostnaden för middagen på mässen blir
300 kr.
Verksamhetsberättelsen av 2018 godkändes och
undertecknades av ledamöter.

Årsmötet 2019

§ 16

Beslöts att Christin och Håkan Söderberg representerar
Kf på Lv 6 årsmöte 2019-02-14.

Lv 6 Kf årsmöte 201902-14

§ 17

Möte har genomförts av Gunnar O och Jan D med
Länsstyrelen och Region Halland. Dessa var positiva till
Kf inriktning och samverkansmöte skall genomförs
2019-03-14, varvid platserna besöks. Efter detta möte
görs en plan upp för vårens och årets kommande
arbete.

SvMM

FortV är positiva till att Kf genomför arbete på
minnesmärken belägna på deras mark,
§ 18

Inga

Övriga frågor

