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Styrelsemöte
Tid:

2020-06-12 kl 0930 – 1100

Plats:

Genomfördes som ”Zoom”-möte över nätet.

Närvarande: Johan Rydén, Gunnar Ohlsén, Håkan Söderberg, Bo Westman,
Lars Björk, Benny Nord.
Förhinder: Niclas Haglund, Peter Höglund, Lena Wallin, Jennie Mared, Lars
Folkesson.

§1

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla
välkomna. Våra tankar ägnades inledningsvis vår
bortgångne Vän, Kamrat och sekreterare, Jan Dorf.

Öppnande

§2

Fastställdes att kallelse skett enligt stadgarna och att
mötet var beslutsmässigt. Till dagens styrelsemöte
valdes Gunnar Ohlsén till sekreterare

Kallelse
Val sekreterare

§3

Föreslagen dagordning fastställdes.

Dagordning

§4

Protokoll från styrelsemöte 2020-01-24 godkändes och
lades till handlingarna.

Protokoll från
föregående möte

§5

Tackbrev inkommit från flertal medlemmar m.a.a. deras
högtidsdagar.

Inkomna och utgående
handlingar

§6

Totala tillgångar 275 990 kr per 2020-06-12.
Beslöts att godkänna av kassören redovisad ekonomisk
rapport.

Kassarapport

§7

Totalt 993 medlemmar, varav 629 ständiga medlemmar
och 357 års medlemmar. Av dessa är 6
hedersledamöter och 1 hedersmedlem.
19 nya medlemmar i år. 152 har ej betalt årsavgift.
Påminnelse sänds ut av kassör och Lars Björk.

Medlemsläget

§8

Inget att rapportera.

Tidningskommittén
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§9

Museet letar ny lokal. Alternativ finns som bearbetas.
Museet har varit stängt under våren och är det t.v.

Muséet

§ 10

Hemsidan uppdateras under juni.
Facebook under ”Kunglig Hallands Regemente” är en
källa till bra information.
E-post kommer att sändas ut med information till
medlemmar i närtid.

Information

§ 11

Beslutades i samverkan med stödjande resebyrå och
under rådande förhållande inställa 2020 års resa.
Inriktningen är att genomföra resan till Berlin 2021 som
alt.1, 1-5 sep. och som alt. 2, 25-29 aug. Vad gäller
inbetald anmälningsavgift utsänds detaljer om
återbetalning genom samverkan Gunnar Ohlsén och
Håkan Söderberg

Resan 2020

§ 12

Beslutades att Lars Björk åtar sig uppgiften som
sekreterare interimistiskt, intill ny väljs. Utskick från
SMKR omdirigeras till Lars Björk.
Gunnar Ohlsén tar kontakt med sammankallande i
valberedningen - E T Andersson.

Sekreterare

§ 13

Inriktningen är att genomföra kamratföreningens årsmöte
2020 under hösten under enklare och säkrare former, vid
Luftvärnsregementet. Beslut om tid tas vid styrelsemöte i
augusti. Benny Nord svarar för sammanställning av
verksamhetsberättelse 2019. Övriga handlingar klara.
Ordförande talar med C Lv 6 om ev. föredrag om
luftvärnets framtid.

Årsmötet 2020

§ 14

Gunnar Ohlsén har kontinuerlig kontakt med Niclas
Haglund på Hallandsgruppen angående ny
expeditionslokal för kamratföreningen.
Hittills finns ingen bra lösning.

Ny lokal

§ 15

Restaureringsarbeten med minnesstenar har legat nere
under våren, men väntas ta fart då pandemin släpper.
Gunnar Ohlsén skickar faktura för 2019 till SvMM
centralt. Tid för arbetsdag tas vid styrelsemöte i augusti.

SvMM lokalt
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§ 16

Verksamhet vid SMKR går på sparlåga. Dock är 2020
års representantskapsmöte preliminärt flyttat
till 6-8 oktober. Detta genomförs i kombination med
årets regionala möten.

SMKR

§ 17

Inga övriga frågor anmäldes.

Övriga frågor

§ 18

Nästa styrelsemöte (Zoom) fredag 2020-08-28
kl 0930. Bo Westman administrerar mötet.

Nästa möte

§ 19

Ordförande tackade ledamöterna och önskade styrelsen
en trevlig sommar. Ordföranden tackade Bo Westman
för god förberedelse av ”Zoom”-mötet och förklarade
mötet avslutat.

Avslutande

Vid protokollet

Justeras

Gunnar Ohlsén
Sekreterare

Johan Rydén
Ordförande

