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Styrelsemöte

Tid: fredagen den 7 maj 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 Kjell Rydehed.

Förhinder:   Niclas Haglund, Benny Nord och Lena Wallin.

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden, Johan Rydén förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

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

§ 3 Fastställande av dagordning
Den utsända dagordningen fastställdes med tillägg av paragraf 8, Kassarapport.

§ 4 Föregående mötesprotokoll
Protokollet från styrelsemötet 2021-03-19 godkändes och lades till handlingarna. 

§ 5 Konstituering av styrelsen
Styrelsen konstituerades enligt följande:
Johan Rydén Ordförande
Gunnar Ohlsén Vice ordf./reseansvarig/ansvarig minnesmärken/

Föreningens representant i styrelsen gör Garnisons-
muséet

Torbjörn Malmkvist Sekreterare
Håkan Söderberg Kassör/resekommittén
Lars Folkesson Ledamot/klubbmästare
Bo Westman Ledamot/ansvarig tidningsred/

Kamratstödjare/minnesmärken
Benny Nord Ledamot/rekryteringsansvarig
Niclas Haglund Ledamot/uppvaktningsansvarig/bitr. kassör
Lars Ahlberg Ledamot/bitr. sekreterare/tidningsred
Kjell Rydehed Ersättare/
Jennie Mared Ersättare/rekrytering
Lena Wallin Ersättare/försäljningsansvarig 

§ 6 Firmatecknare
Till Firmatecknare utsågs:
A) 470308–2794 Johan Rydén och 490515–4631 Håkan Söderberg att var för sig

teckna och handha föreningens fondkonto, sparkonto (Kamratfonden) och 
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plusgirokonto (Företagspaket) med en inköpsgräns på 50 000 kr. 
Kortanvändare skall vara Håkan Söderberg.

B) Johan Rydén och Håkan Söderberg att var för sig teckna avtal i föreningens 
namn. 
Paragrafen förklarades för omedelbart justerad.

§ 7 Inkomna och utgående handlingar
Tackbrev från Christin Söderberg för uppvaktningen på hennes födelsedag.

§ 8 Kassarapport
Tillgångar i kontanter, plusgiro och kamratfonden är 164 994 kr.
Fonden Optimas värde var 2021-03-31, 361 385 kr.
Beslöts att Kamratstipendiet 2021 om 2000 kronor skall tilldelas Lars Björk. 
Information om detta gjordes vid Årsmötet 2021.

§ 9 Medlemsläget
Totalt antal medlemmar 878, varav 601 ständiga medlemmar och 270 
årsmedlemmar. 6 hedersledamöter och 1 hedersmedlem.
90 medlemmar har inte betalt medlemsavgiften för 2021.
Beslöts att sekreteraren lägger in en påminnelse om betalning av 
medlemsavgiften på föreningens hemsida.  

§ 10 Uppföljning av årsmötet den 23/4
Genomfördes bra. Dock var det ett antal anmälda som inte deltog i mötet utan att 
ha avanmält sig.
Öv Mikael Beck, har godkänt sammanfattningen från sitt föredrag som han höll 
direkt efter de avslutade årsmötesförhandlingarna. Sammanfattningen kommer att 
läggas ut på hemsidan.

§ 11 Resan 2021
Fortfarande finns inget slutligt besked om huruvida resan kommer att genomföras.
Detta på grund av osäkerheten kring pandemin. Styrelsen beslöt att en grupp 
bestående av Johan, Håkan, Torbjörn och Gunnar fick delegation på att senast i 
juni fatta beslut om resans genomförande eller ej. 91 personer inkl. bussförare och
reseledare är anmälda till resan.

§ 12 Information
Torbjörn informerade om:
- Protokoll för justering finns på Soldathemmet
- Föreningen har nu övertagit ägandet av domänen i16.se
- Tre e-postadress som tillhör föreningen finns i systemet hos one.com.

o Adressändring, som man kan göra på hemsidan vidarebefordras till 

Håkan
o E-postadressen till webbansvarig vidarebefordras till Peter Höglund

o E-postadressen; infomaster@i16.se skall vara föreningens formella e-

postadress. Torbjörn har åtkomst till den adressen.
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Tidningsredaktionen består av; 
Bo Westman (ordf./redaktör), Annelie Svensson, Lars Ahlberg samt Jan Erik 
Nordberg.

§ 13 Övriga frågor
Gunnar fick till uppgift att kontakta regementet för att klara ut hur Veterandagen 
kommer att genomföras och återrapportera detta till styrelsen. 

Jennie orienterade om det sedan tidigare inplanerade 20-årsjubileumet för 
nedläggningen av IB 16. Festligheter är inplanerade till 3–5 september i år.

Beslöts att Torbjörn kontaktar Lars Björk för att efterhöra vilka sändlistor rörande 
föreningen och dess verksamhet som han ev. har kvar.

Beslöts att skapa en informationsgrupp bestående av; Torbjörn, Benny och Kjell, 
med Torbjörn som ansvarig.

§ 14 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte sker den 28 maj kl. 09.30 och genomförs digitalt via zoom. 

§ 15 Mötets avslutande
Ordföranden tackade deltagarna för deras intresse och förklarade mötet för 
avslutat.

 

                                             

Vid protokollet Justeras

Torbjörn Malmkvist                    Johan Rydén
Sekreterare                   Ordförande
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