Information från Hallands regementes och Hallandsbrigadens kamratförening 2020-09-04
Kamrater!
De osäkerheter som råder beträffande pandemin, och den osäkra information om framtida
restriktioner som följaktligen också råder, gör att SMKR idag, måndagen den 24 augusti,
fattat beslut att ändra formerna för representantskapsmötet 6-8 oktober.
Mötet kommer nu att omplaneras till ett digitalt möte med mötesplattform enligt kommande
anvisningar. Tidpunkten för mötet blir preliminärt den 6 oktober med start kl 1800.
Detaljerade anvisningar kommer senast i slutet på september.
Grunden för mötet kommer att utgöras av den enkät som SMKR tidigare skickat ut till
föreningarna och som besvarats av en stor del av organisationen.
De regionala mötena som var inplanerade under samma resa planeras
nu att genomföras på hemmaplan förutsatt att inga ytterligare begränsningar
tillkommer. Det innebär mindre resande och att vi kan hålla oss inom FHM
begränsningar bland annat vad avser folksamlingar.
Regionsföreträdarna kommer att ange tid och plats för respektive region senare.
SMKR beklagar detta. Vi hade sett fram emot att kunna träffats och tillsammans
genomföra mötet och firat SMKR 70-åriga tillvaro under trevliga former. Nu får
vi sikta in oss på att kunna genomföra en gemensam träff längre fram i tiden
då pandemin har klingat av och läget har återgått till mer normala förhållander.
Anders Emanuelson
Förbundsordförande i SMKR

Styrelsemöte på distans den 28 augusti

Kamratförenings styrelse genomförde styrelsemöte på distans den 28 augusti
med hjälp av uppkopplade datorer.
Tidigare den 12 juni genomfördes också ett styrelsemöte på distans, då främst
med hänsyn till beslutet att flytta Berlin-resan till 2021.

Beslut har tagits att genomföra kamratföreningens årsmöte
hösten 2020 under enklare och säkrare former, vid
Luftvärnsregementet.
Chefen Lv 6 – överste Anders Svensson, håller föredrag om luftvärnets framtid.
Kamratföreningen bjuder på enklare måltid.

Prel. 2020-11-20 med reserv 2020-11-27.

Bestämmelser för inbetalt förskott
till Berlin-resan
Här kommer nu bestämmelser för den för- och ev. slutbetalning ni har gjort.
Som tidigare meddelats kommer årets planerade resa att genomföras
nästa år med två alternativ.
1 – 1 - - 5 september
2 – 25 - - 29 augusti
Återkommer vilket alternativ som gäller.
Du som nu vet, att du kommer att följa med nästa år, kan låta gjord
inbetalning stå kvar. Skulle dock något som ändrar din plan inträffa,
sker återbetalning givetvis.
Om du är osäker och vill att återbetalning skall ske, måste du sända
ett kontonummer per mail till vår kassör, Håkan Söderberg,
så reglerar han detta. Håkans mail – haksod11@gmail.com
Med kamratlig hälsning
Gunnar Reseledare
/

Västra regionen håller möte i Göteborg

Ett foto från regionmöte väst före Covid-19 tiderna

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.

De som inte betalt årsavgiften för 2020 före 09-15
kommer att strykas ut medlemsregistret
inklusive detta nyhetsbrev

nu att genomföras på hemmaplan förutsatt att inga ytterligare begränsningar
tillkommer. Det innebär mindre resande och att vi kan hålla oss inom FHM
begränsningar bland annat vad avser folksamlingar.
Regionsföreträdarna kommer att ange tid och plats för respektive region senare.
SMKR beklagar detta. Vi hade sett fram emot att kunna träffats och tillsammans
genomföra mötet och firat SMKR 70-åriga tillvaro under trevliga former. Nu får
vi sikta in oss på att kunna genomföra en gemensam träff längre fram i tiden
då pandemin har styrelse
klingat av
och läget har
återgått tillpå
mer
normala
Kamratförenings
genomförde
styrelsemöte
distans
denförhållander.
28 augusti
Anders
Emanuelson
med hjälp av uppkopplade datorer.
Förbundsordförande i SMKR
Tidigare den 12 juni genomfördes också ett styrelsemöte på distans, då främst
med hänsyn till beslutet att flytta Berlin-resan till 2021.

Styrelsemöte på distans den 28 augusti
Beslut har tagits att genomföra kamratföreningens årsmöte
hösten 2020 under enklare och säkrare former, vid
Luftvärnsregementet.
Chefen Lv 6 – överste Anders Svensson, håller föredrag om luftvärnets framtid.
Kamratföreningen bjuder på enklare måltid.

Prel. 2020-11-20 med reserv 2020-11-27.

Bestämmelser för inbetalt förskott
till Berlin-resan
Här kommer nu bestämmelser för den för- och ev. slutbetalning ni har gjort.
Som tidigare meddelats kommer årets planerade resa att genomföras
nästa år med två alternativ.
1 – 1 - - 5 september
2 – 25 - - 29 augusti
Återkommer vilket alternativ som gäller.
Du som nu vet, att du kommer att följa med nästa år, kan låta gjord
inbetalning stå kvar. Skulle dock något som ändrar din plan inträffa,
sker återbetalning givetvis.
Ommedlem
du är osäker
och vill
att återbetalning
skall ske, måste du
sända
Bli
i Hallands
Regementes
och Hallandsbrigadens
Kamratförening.
ett kontonummer
perkrmail
kassör,
Håkan Söderberg,
Årsavgiften
är 150
för till
år vår
2020
och betalas
till plusgiro 262724-8.
så reglerar han detta. Håkans mail – haksod11@gmail.com
Med kamratlig
Ange
namn ochhälsning
epost så kassören ser vem som betalt.
Gunnar
Om
Du behöver ställa frågor om medlemskapet - kontakta kassören
Reseledare
haksod11@gmail.com
Tidningsfonden
Påminnelsebehöver
igen ekonomiskt stöd – hoppas Du kan
bidraga plusgiro 262724-8 Skriv tidningsfonden och Ditt namn.

Årsavgiften för 2020

De som inte betalt årsavgiften för 2020 före 09-15
kommer att strykas ut medlemsregistret
inklusive detta nyhetsbrev

Västra regionen håller möte i Göteborg

