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Styrelsemöte
Tid:

2018-11-23 kl. 0930 - 1200

Plats:

Soldathemmet Lv 6

Närvarande: Johan Rydén, Gunnar Ohlsén, Jan Dorf, Håkan Söderberg, Bo
Westman, Lena Wallin och Benny Nord. Utöver detta deltog revisor Rolf Eklund i del
av mötet.
Förhinder: Lars Björk, Lars Folkesson, Niclas Haglund, Jennie Mared 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 styrelsemötet 2018-10-26 godkändes och
lades till handlingarna.

Protokoll från
föregående möte

§5

Utgående skrivelse i form av gåvobrev till
Militärsällskapet i Stockholm av en styck aktie i
Militärsällskapets förlagsaktiebolag. Aktien köptes av
Hallands regementes officerskassa 1918.
Inkommande skrivelse i form av två inrammade foton
från Kf resa till Lützen 2004 och brev från Åke Bendix
vari han avsäger sitt medlemsskap och tackar för gott
kamratskap under de år han varit medlem och önskar Kf
fortsatta framgångar.

Inkomna och utgående
handlingar

§6

Totala tillgångar 222 383 kr per 2018-11-22.

Kassarapport

Beslöts att godkänna av kassören redovisad ekonomisk
rapport.
Beslöts att kassören kontrollerar om räkning har skickats
till SMKR för annosering i årets medlemsblad samt
undersöker om Kf kan erhålla kulturbidrag från Region
Halland.
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§7

Totalt 976 medlemmar, varav 647 ständiga medlemmar
och 322 årsmedlemmar samt 6 hedersledamöter och 1
hedersmedlem. Hittills ca 18-20 nya medlemmar under
2018. 64 årsmedlemmar har ännu inte betalt
årsavgiften, påminnelse har skickats ut med brev till de
berörda.

Medlemsläget

§8

Arbetet med 2019-års medlemsblad fortsätter enligt plan
Medlemsbladet kommer att ha ett varierat innehåll.
Inbetalningskort kommer att bipackas. Beslöts att Håkan
S skriver artikel om Kf policy m a a GDPR.

Tidningskommittén

§9

En arbetsgrupp vari i Gunnar O ingår kommer att
tillsättas med uppgiften att utreda och bereda
kommande lokalisering. Andreas kommer att påbörja
tjänst vid MHS H. Ansökan om medel för
digitaliseringsarbetet under ytterligare tre månader är
insänd.

Muséet

§ 10

Inget att rapportera.

Information

§ 11

Prisuppgifter har inkommit från Erlingsresor och
Hjalmarssons Buss. Beslöts att resan genomförs 9 – 15
september. Vidare beslöts att resekommittén skickar ut
en enkät till medlemmarna med epost för att erhålla
underlag om hur många medlemmar som har för avsikt
att medfölja på resan. Detta för att erhålla bättre
underlag för kostnadsberäkningen och en eller två
bussar.

Resan 2019

§ 12

2018-11-22 hade 47 medlemmar anmält sitt deltagande
i årets jullunch. Lena W medför ”artikellådan” samt
lottringar. Håkan S inköper biobiljetter till antal enligt
Lars F. Gunnar O kontrollerar läget avseende skänkta
gåvor till lotteriet.

Jullunchen

§ 13

Avtal om vård av minnesstenar är tecknat och insänt.
Ersättningen till Kamratföreningen blir 5 500 kr per år.
2018-11-14 genomförde sju medlemmar en kontroll av
tilldelade minnesmärken samt behov av åtgårder under
tidig vår 2019. Denna inventering och plan är insänd till
SvMM.

SvMM

§ 14

Preliminär tid för årsmötet 2019 fastställdes till fredagen
den 12 april. Gunnar O och Jan D bereder ärendet av
föreläsare på årsmötet. Till kommande styrelsemöte
funderar enkilda på förslag på stipendiater ur
Kamratfonden. Vidare måste ställning tas till styrelsens

Årsmötet 2019
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förslag på årsavgiften.
Årsmötet 2019 kommer att vara det femtionde årsmötet
för Göran Lundahl, varför han vill uppmärksamma detta
med särskild sponsring samt en betraktelse av de 50
åren av Göran under/efter middagen. Menyn kommer
vara den tidigare traditionella menyn, sill på
kavringsskiva, slottsstek och persikorhalvor med vispad
grädde,
§ 15

Veteranträffen 2018-11-21 med föredragshållare av
förre I 16-officeren Lars Fält som talade om sitt
specialämne ”Överlevnad” blev uppskattad, ett 90-tal
åhörare hörsammade kallelsen.

Veteranträffen 2018-1121

§ 16

Centralt möte kommer att hållas 9 – 10 april 2019 på
färjan till Åbo t o r.
SMKR betalar för en deltagare ur vår förening.
Deltagare ur Kf beslutas på kommande styrelsemöte.

SMKR

Nordiskt kamratföreningsmöte genomförs 13 – 16 juni i
Elverum Norge. Kostnad för deltagande är 2 000 kr och
resor betalas av SMKR. Gemensamma bussar kommer
att utgå från Södra Sverige respektive Mälardalen. Ev.
deltagare diskuteras på kommande styrelsemöte.
§ 17

Lars Ahlberg och Anette Sköld visade upp och
orienterade om av Kf införskaffad Västgöta-Dals
regementes musikkårs standar. Jan Norén har haft
denna i sina ägor efter ett privat inköp och har nu
inköpts av Kf för 8.000 SEK Beslöts att standaret
deponeras till Garnisonsmuseet med möjligheten för Kf
använda denna i samband med Kf sammankomster.
Gunnar O och Jan D tar kontakt med garnisonsmusset
för avtalsskrivning vari det framgår att Kf är ägare till
standaret. Lars Ahlberg medför standaret till årets
jullunch, så att medlemmarna på jullunchen kan
beskåda standaret.

Övriga frågor

§ 18

Nästa styrelsemöte fredag 2019-01-25 kl 0930.
Kommande styrelsemöten inplaneras:
2019-03-22
2019-04-12 Årsmöte prel

Nästa möte

§ 19

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Avslutande

Hallands regementes och
Hallandsbrigadens
Kamratförening

PROTOKOLL
2018-11-23

Vid protokollet

Justeras

Jan Dorf
Sekreterare

Johan Rydén
Ordförande
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