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Protokoll från styrelsemöte
Tid:

2020-08-28 kl 0930 – 1100

Plats:

Genomfördes som ”Zoom”-möte över nätet.

Närvarande: Johan Rydén, Jenny Mared, Gunnar Ohlsén, Håkan Söderberg, Bo
Westman, Lars Björk, Benny Nord.
Förhinder: Niclas Haglund, Peter Höglund, Lena Wallin, Lars Folkesson.
§1

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla
välkomna. Närvarande inledde med varsin kort
redogörelse för läget.

Öppnande

§2

Fastställdes att kallelse skett enligt stadgarna och att
mötet var beslutsmässigt. Till dagens sekreterare
valdes Gunnar Ohlsén.

Kallelse
Val sekreterare

§3

Föreslagen dagordning fastställdes.

Dagordning

§4

Protokoll från styrelsemöte 2020-06-12 godkändes och
lades till handlingarna.

Protokoll från
föregående möte

§5

24/8 inkom mail från SMKR att årets
”Representantskapsmöte” är inställt i sedvanlig form.
Besked om ”nätmöte” kommer i början på september.
Vår kollega från Hallandsbrigaden Björn Ek har avlidit.
Kamratföreningen beklagar bortgången, men agerar ej
utöver detta enligt tidigare policy. KF överarbetar
gällande policy (ansvariga Johan R, Håkan S, Gunnar).
”Erlings Resor” är försatt i konkurs. Mail har utgått med
stort TACK för allt stöd vid våra resor.
Tackbrev har inkommit från Stig Wetterstrand för
hälsning från kamratförening m.a.a. 90-årsdagen.

Inkomna och utgående
handlingar

§6

A.470308-xxxx Johan Rydén och 490515-xxxx Håkan
Firmatecknare
Söderberg att var för sig teckna och handha föreningens
fondkonto, sparkonton (Kamratfonden) och plusgirokonto (Företagspaket) med inköpsgräns
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.
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PROTOKOLL
2017-01-27

Totala tillgångar 275 990 kr per 2020-06-12.
Beslöts att godkänna av kassören redovisad ekonomisk
rapport.
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Kassarapport
Medlemsläget

Totalt 993 medlemmar, varav 629 ständiga medlemmar
och 357 års medlemmar. Av dessa är 6
hedersledamöter och 1 hedersmedlem.
19 nya medlemmar i år. 152 har ej betalt årsavgift.
Påminnelse sänds ut av kassör och Lars Björk.
§9

Inget att rapportera. Styrelsemöte 2020-09-01.

Muséet

§ 10

Infobrev i början september. Önskemål att utveckla
hemsidans information.

Information

§ 11

Årets resa kommer som meddelats tidigare att
genomföras 2021.
Förhandsanmälan om 7000 kr har återbetalats till 14
medlemmar. De som betalat förhandsavgiften kommer
givetvis att få tillbaks desamma, om hinder uppstår att
genomföra resan.

Resan 2020

§ 12

Valberedningen arbetar med ersättare för Lars Björk och Val 2020
framlidne Jan Dorf, Lars B avböjt fortsatt arbete i
styrelsen p.g.a. hög arbetsbelastning i andra föreningar.
Gunnar O har fortsatt dialog med valberedningen att
hitta ny sekreterare.

§ 14

Samling av styrelsemedlemmar onsdag 2020-09-23 kl
0930 för iordningställande av föreningens nya lokal i
ABC-huset.

Ny lokal

§ 15

Restaureringsarbeten med minnesstenar har legat nere
under våren, men väntas ta fart då pandemin släpper.

SvMM lokalt

§ 16

Årets ”Representantskapsmöte” genomförs som
nätmöte 6 oktober kl 1800. Styrelsen samlas i
konferensrummet på Soldathemmet kl 1730.

SMKR

§ 17

Lars B har erhållit väska med handlingar från Gunilla
Dorf. Digitala handlingar kommer på sikt.
IB 16 minnessammankomst m.a.a. brigaden lades ned
för 20 år sedan, flyttas till 4.september 2021.
Benny N och Lars B utarbetar artikel med information

Övriga frågor
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om vår förening och att vi hälsar nya medlemmar
hjärtligt välkomna. Artikeln medföljer Hallandsgruppens
utskick av julhälsning.
§ 18

Nästa styrelsemöte (Zoom) torsdag 2020-10-15
kl 0930. Bo Westman administrerar mötet.

Nästa möte

§ 19

Ordförande tackade ledamöterna och önskade styrelsen
en god avslutning på sommaren. Ordföranden tackade
Bo Westman för god förberedelse av ”Zoom”-mötet och
förklarade mötet avslutat.

Avslutande

Vid protokollet

Justeras

Gunnar Ohlsén
Sekreterare

Johan Rydén
Ordförande

