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2017-01-27
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Styrelsemöte
Tid:

2017-01-27 kl 0930 - 1200

Plats:

Soldathemmet Lv 6

Närvarande: Johan Rydén, Gunnar Ohlsén, Bo Westman, Lena Wallin, Lars Björk,
Jennie Mared, Lars Folkesson och Jan Dorf.
Förhinder: Niclas Haglund 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 styrelsemöte 2016-11-18 godkändes och
lades till handlingarna.

Protokoll från
föregående möte

§5

1. Tackkort från Ove Månsson m a a högtidsdagar.
2. SMKR: julbrev innehållande lösenord för deras
hemsida, Kf verksamhetsberättelse skall bifogas vid
betalning av 2017 års medlemsavgifter samt
uppskattning av antalet utlandsveteraner i Kf. Under
2017 kommer en upprättad informationsbroschyr att
delges föreningarna. Centralt möte genomförs i
Enköping 4-5 april.
A. Brev till fd Statsminister Carl Bildt om begäran som
föredragshållare på kamratföreningens årsmöte.

Inkomna och utgående
handlingar

§6

Totala tillgångar 241 632 kr per 2017-01-26.

Kassarapport

Beslöts att godkänna av kassören redovisad ekonomisk
rapport.
Håkan Söderberg har varit i kontakt med Nordea ang
placering av ekonomiska medel och redovisade olika
alternativ för placering av Kf medel.
Beslöts att bibehålla Optima då denna är säker med låg
risk samt låga avgifter. Vidare beslöts att 25,000 kronor
skall överföras från kamratfonden till Optima.
§7

Totalt 1 010 medlemmar, varav 671 ständiga
medlemmar och 339 års medlemmar. Av dessa är 7
hedersledamöter och 1 hedersmedlem.

Medlemsläget
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§8

Arbetet fortsätter enligt plan och innehållet är till 99 %
klart. Tryckning av 1 100 exemplar med varierat och
intressant innehåll genomförs på måndag 2017-01--30.
Packning sker den 13 februari kl 09.00 på
Soldathemmet. 13 kamrater har anmält sig att hjälpa till.

Tidningskommittén

§9

Besöksantalet uppvisar en 100 % ökning. Utställningen
Världskrig – och en brudklänning har väckt stort intresse
och starkt påverkat besöksantalet. Utställningen
fortsätter under 2018. Årsmöte genomförs 2017-03-29 kl
1530.

Muséet

§ 10

Infobrev sänds ut till medlemmarna under 2017-01-27
Information
alternativt på måndag 2017-01-30. Uppdatering av
epost-adresser behöver genomföras kontinuerligt.
Kassören är redaktör och äger mastern. Samverkan
genomförs efter styrelsemötet för att klara ut detaljer.
Filmen om resan till Nederländerna är inskickad till AMF.

§ 11

Vice Ordf har kallat Ordf på lokala kamratföreningar till
möte måndagen den 6 februari kl 1300 på
Soldathemmet. Arbetsmöte genomförs på Lv 6
onsdagen den 8 februari kl 1000-1500. I mötet deltar
SMKR, Lv 6 och FMTS.

Nordiskt
kamratföreningsmöte
2017

§ 12

Slutredovisning av resan 2016 har genomförts utom vad
avser Gunnar Ohlsén:s utlägg.

Resan 2016

2017 års resa till Finland genomförs mellan onsdagen
den 30 augusti till söndagen den 3 september. Priset
kommer preliminärt att bli 4 700 kronor med enkel
hytt/rumstillägg på 1 100 kronor.
§ 13

§ 14

Jullunchen genomfördes på ett uppskattat sätt för 55
deltagande kamrater.
Ordförande har tyvärr inte erhållit kontakt på sitt brev till
fd Statsminister Carl Bildt. Om inte svar erhålls under
måndag 2017-01-30 skall Finlands konsul i Halmstad
Stefan Ågren inbjudas och föreläsa under rubriken
”Finlands fyra frihetskrig under 1900-talet”.
Beslöts att årsmötet skall genomföras fredagen den 7
april kl. 1800 i Aulan på Regementsområdet. Skånska
Husarsextetten medverkar då tidigare års orkester har
upphört.
Stipendiat/er ur Kamratfonden diskuterades och
beslutas på kommande styrelsemöte.

Jullunchen 2016

Årsmötet 2017

Hallands regementes och
Hallandsbrigadens
Kamratförening

PROTOKOLL
2017-01-27

Sida 3 (4)

Sekreteraren tar kontakt med valberedningens
ordförande Thomas Andersson angående val av
styrelse.
§ 15

På tidigare styrelsemöte beslöts att Kf 80-års jubileum
högtidighålls i samband med årsmötet 2017. Beslöts att
Bo Westman kontaktar Lars Ahlberg om att han håller
ett anförande på mässen under eller efter middagen.

Kf 80-års jubileum

§ 16

Den 4 till april 5 april genomförs på LedR Enköping
Centralt SMKR-möte.

Övriga frågor

Beslöts att Bo Westman preliminärt deltar som Kf repr
på mötet. Övriga i styrelsen funderar på möjligheten att
delta.
§ 17

Nästa styrelsemöte fredag 2017-02-24
kl 0930.
Kommande styrelsemöten inplaneras:
2017-03-31
2017-06-02

Nästa möte

§ 18

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Avslutande

Vid protokollet

Justeras

Jan Dorf
Sekreterare

Johan Rydén
Ordförande

