
Styrelsemöte

Tid: fredagen den 19 mars 2021 kl. 09.30

Plats: Genomfördes som ett digitalt möte på grund av Corona restriktionerna

Närvarande: Johan Rydén, Torbjörn Malmkvist, Gunnar Ohlsén, Håkan Söderberg, Bo 
Westman, Lars Ahlberg, Lars Folkesson, Jennie Mared och Benny Nord. Föreningens 
revisor Tommy Jacobson och valberedningens sammankallande Thomas Andersson.

Förhinder:   Niclas Haglund, Peter Höglund och Lena Wallin.

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden, Johan Rydén förklarade mötet öppnat och hälsade alla 
välkomna. 

§ 2 Kallelse och beslutsmässighet
Fastställdes att kallelsen gått ut till samtliga berörda och att styrelsen var 
beslutsmässig. 

§ 3 Fastställande av dagordning
Den utsända dagordningen fastställdes.

§ 4 Föregående mötesprotokoll
Protokollet från styrelsemötet 2021-02-19 godkändes med mindre justering 
av § 12 och lades till handlingarna. 

§ 5 Inkomna och utgående handlingar
Tackkort från Göran Ericsson. Gunnar har fått tidningen Fälttelegrafisten. 

§ 6 Kassarapport
Totala tillgångar per den 19 mars 279 864 kronor. 

§ 7 Medlemsläget
Totalt antal medlemmar 879, varav 602 ständiga medlemmar och 270 
årsmedlemmar. 6 hedersledamöter och 1 hedersmedlem.

§ 8 Årsmötet den 23 april
Årsmötet startar kl. 18.00. Efter mötet kommer Översten Michael Beck att 
ha en presentation på ca 30 minuter och 15 minuter för en frågestund. 
Samtliga handlingar skickas till Bo, som i sin tur skickar handlingarna till de 
medlemmar som anmäler att de avser deltaga i Årsmötet.
Kopia på samtliga handlingar sänds även till Torbjörn som ansvarar för att 
handlingarna publiceras på föreningens hemsida.
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Kallelse till Årsmötet har redan sänts ut och finns även på föreningens 
hemsida.
Thomas Andersson presenterade valberedningens förslag. 
Förslaget Bifogas 

§ 9 Tidningen
SMKR har uttryckt sig mycket positiv till tidningen beträffande både layout 
och innehåll. I övrigt inget att rapportera.

§ 10 Muséet
Johan deltager i Årsmötet för Garnisonens Museum den 29 mars kl. 14.00.
Arbetet med att utreda Museets placering fortsätter.

§ 11 Information
Torbjörn tog upp hur ägarsituationen av hemsidan ser ut. Beslöts att 
påbörja processen att föreningen skall stå som ägare av hemsidan och alla 
dess funktioner. Torbjörn tar fram handlingar för att kunna genomföra 
ägarbytet. 

§ 12 SMKR
Det Nordiska Militära Kamratföreningsmötet som skulle genomförts 2020 
har ställts in.

Mötet kommer att arrangeras enligt följande:
Finland 2022.
Danmark 2024
Norge 2026
Sverige 2028

Gunnar informerade om att Anders Emanuelson deltager i ett projekt som 
har till syfte att stärka försvarsviljan i Sverige. Projektet befinner sig i 
uppstartfasen. Olika organisationer och myndigheter kommer att bjudas in 
till detta projekt.
Styrelsen beslöt att föreningen ska stötta och ställa sig positiv till projektet 
och dess viljeinriktning.

§ 13 Resan 2021
Allt går enligt planen. 93 anmälda så här långt. 

§ 14 Svenska militära minnesmärken
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Faktura för 2020 har skickats in och vi väntar på pengarna. 
Skötseln av gravvården för Minnesgraven, är betald för 15 år framåt. Denna
skötsel avser endast markskötseln. Till hösten kommer föreningen att ta tag
i skötseln av våra minnesmärken.

§ 15 Övriga frågor
Ett Medlemsärende togs upp.
Beslöts att vid Årsmötet dela ut föreningens Kamratstipendium.
Beslöts att föreningen skall ansöka om att få utdela en Förtjänstmedalj vid 
Årsmötet den 23 april.
Ansökan Bifogas

§ 16 Nästa möte
Årsmötet är den 23 april kl. 18.00.
Nästa styrelsemöte är den 7 maj kl. 09.30 och sker digitalt via Zoom. 

§ 17 Avslutning
Ordföranden tackade deltagarna för deras intresse och förklarade mötet för 
avslutat.

 

                                             

Vid protokollet Justeras

Torbjörn Malmkvist                    Johan Rydén
Sekreterare Ordförande
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