Information från Hallands regementes och Hallandsbrigadens kamratförening 2020-06-15

Digitalt nätbaserat styrelsemöte den 12 juni

Styrelsen i Hallands regementes och Hallandsbrigadens kamratförening
genomförde nätbaserat möte fredagen den 12 juni.
Delar av mötesanteckningar som avser bland annat Berlin-resan
och årsmötet visas nedan.
Årsmötet
Inriktningen är att genomföra kamratföreningens årsmöte 2020
under hösten under enklare och säkrare former, vid Luftvärnsregementet. Beslut om tid tas vid styrelsemöte fredagen den
28 augusti.
Berlin-resan
Beslutades i samverkan med stödjande resebyrå och under
rådande förhållande inställa 2020 års resa. Inriktningen är
att genomföra resan till Berlin 2021 som…
- alternativ 1 den 1-5 september 2021 eller
- alternativ 2 den 25-29 augusti 2021.
Vad gäller inbetald anmälningsavgift utsänds vecka 25
detaljer om återbetalning.
Medlemsantal - snart 1000 medlemmar
Totalt 993 medlemmar, varav 629 ständiga medlemmar och 357 års
medlemmar. Av dessa är sex hedersledamöter och en hedersmedlem.
19 nya medlemmar i år.

Årsavgiften för 2020 – en påminnelse
Bli medlem i Hallands Regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening.
Årsavgiften är 150 kr för år 2020 och betalas till plusgiro 262724-8.
Ange namn och epost så kassören ser vem som betalt.
Om Du behöver ställa frågor om medlemskapet - kontakta kassören
haksod11@gmail.com
Tidningsfonden behöver ekonomiskt stöd – hoppas Du kan
bidraga plusgiro 262724-8 Skriv tidningsfonden och Ditt namn.

SMKR - Representantskapsmöte
Preliminärt 2020-10-06--08

PREMIÄR! NU TÄNDER VI GRILLEN!

Från och med idag, den 15 juni och varje vardag serverar
vi dagens grillunch på Tylebäcks Terrass.
Välkommen till bords mellan 11.30 och 13.30!
Läs mer här

Protokoll från styrelsemötet den 24/1
Plats:

Soldathemmet Lv 6

Närvarande: Johan Rydén, Gunnar Ohlsén, Jan Dorf, Lars Björk ( fr o m § 7),
Lena Wallin, Jennie Mared och Bo Westman. Utöver detta deltog revisor
Rolf Eklund.
Förhinder: Håkan Söderberg, Lars Folkesson, Niclas Haglund, Benny Nord
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 2019-11-08 godkändes och
lades till handlingarna.

Protokoll från
föregående möte

§5

Tackkort från Ann-Catherine von Roth m a a högtidsdag.
Inköpsorder från Lv 6 avseende 2020. Gunnar O har
haft kontakt med Roger Berg vars farfar var en av de
sista indelte soldaterna vid regementet.

Inkomna och utgående
handlingar

§6

I kassörens frånvaro redovisades detta inte.

Kassarapport

§7

I kassörens frånvaro redovisades detta inte.

Medlemsläget

§8

Beslöts att godkänna reseinbjudan 2020.

Resan

§9

Kamratbladet är inlämnat till tryckeriet. Packning
genomförs 2020-02-10 kl 0930 och packare är utsedda.

Tidningsredaktionen

§ 10

Arbetet med att hitta ny lokal fortsätter.

Muséet

§ 11

Epost-utskick är på väg ut till medlemmarna.

Information

§ 12

Beslöts att Göran Lundahl och Bo Westman deltar
SMKR
i repr Resentantskapsmöte
SMKR Resentantskapsmöte 2020-04-21 kl 1430 –
2020-04-22 kl 1815.

§ 13
Gunnar O återkommer med tid för arbetsdag.
§
55 medlemar deltog i Jullunchen 2019, som blev trevlig
14
och uppskattad.

SvMM
Jullunchen utfall

§ 15

Beslöts att godkänna vsh-berättelsen (muntliga delen)
Och styrelsens förslag till arbetsplan.
Jan D kan bli sen till årsmöte, varför beslöts att Gunnar O ansvar för
förberedelserna i aulan och Håkan S är biträdande sekreterare under
årsmötet. Beslöts att godkänna stipendiater ur Kamratfonden.

Årsmötet

§ 16

Beslöts att kamratförening sponsra Brigadmiddagen med 5 000 SEK.
Beslöts att Gunnar O med I 16/IB 16 fana deltar på Arne Månssons
begravning.

Övriga frågor

§ 17

Nästa styrelsemöte fredag 2020-03-27

Nästa möte

Kommande möten: 2020-06-12
§ 18

Ordföranden förklarade mötet avslutat
Vid protokollet
Jan Dorf
Sekreterare

Justeras
Johan Rydén
Ordförande

Avslutande

