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Styrelsemöte
Tid:

2018-10-26 kl. 0930 - 1200

Plats:

Soldathemmet Lv 6

Närvarande: Johan Rydén, Gunnar Ohlsén, Lars Björk, Håkan Söderberg och Rolf
Eklund.
Förhinder: Jan Dorf, Lars Folkesson, Niclas Haglund, Bo Westman, Jennie Mared,
Benny Nord, Lena Wallin 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 2018-06-01 och 2018-08-27
godkändes och lades till handlingarna.

Protokoll från
föregående möte

§5

Kort med tack för uppvaktning från Iris Eklund och Claes
Kramer.

Inkomna och utgående
handlingar

§6

Kassören rapporterade att färre medel inkommer för
medlemsavgifter och bidrag till främst
tidningskommittén. Det har därför blivit nödvändigt att
överföra medel till plusgirot från sparkontot.
Beslöts att kassören redovisar utfallet på jullunchen
2017, årsmötet 2018 samt för årets resa på kommande
styrelsemöte. Beslöts också att skicka påminnelse med
brev till de som ännu ej betalat medlemsavgift för 2018.

Kassarapport

§7

Totalt 967 medlemmar, varav 647 ständiga medlemmar
och 320 årsmedlemmar. Av dessa är 6 hedersledamöter
och 1 hedersmedlem.
Hittills 18 nya medlemmar under 2018.

Medlemsläget

§8

Arbetet med 2019-års kamrattidning har startat upp och
kommittén har haft två möten. Några av de utlovade
artiklarna har ännu ej inkommit till redaktionen.

Tidningskommittén

§9

Ny utställning om finladsbarnen planeras.
Diskuterades att ha en guidad visning av
luftvärnssamlingen till våren 2019.

Muséet
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§ 10

Hemsidan är nu uppdaterad och har fått en ny layout.
Förutom Peter Höglund kan nu också Lars Björk
administrera sida.

Information

§ 11

68 medlemmar (två sena avbokningar) deltog i årets
kamratresa till Norge. Enligt genomförd enkät var alla
mycket nöjda med resan. Särskilt uppskattades de
duktiga och engagerade guiderna. Dessutom hade vi tur
med vädret.

Resan 2018

§ 12

Fastställdes att kamratresan 2019 går till Polen med
besök i bl.a. Warszawa, Krakow och Auschwitz.
Preliminärt genomförs resan 9 – 15 september och
kostnad blir ca. 8 000 kr

Resan 2019

§ 13

Fastställdes att subventionera med 100 kr varför priset
för deltagarna blir 325 kr.

Jullunchen

§ 14

Avtal om vård av minnesstenar är tecknat. Ersättningen
till Kamratföreningen blir 5 500 kr per år. Gunnar O gör
en plan för en första inventering av objekten.

SvMM

§ 15

Föredragshållare blir förre I 16-officeren Lars Fält som
talar om sitt specialämne ”Överlevnad”.
Rolf Eklund svarar för kontakten med soldathemmet
(Annelie). Tid 1900 – 2030.

Veteranträffen 2018-1121

§ 16

Regionmöte Väst genomfördes 11 september i
Göteborg. Huvudtemat under mötet var de
överenskommelser som upprättas mellan
kamratföreningar och respektive värdförband.

SMKR

Centralt möte kommer att hållas 9 – 11 april 2019.
SMKR betalar för en deltagare ur vår förening.
Nordiskt kamratföreningsmöte genomförs 13 – 16 juni i
Elverum Norge. Kostnad för deltagande är 2 000 kr och
resor betalas av SMKR. Ev. deltagande diskuteras på
kommande styrelsemöte.
§ 17

Inga aktuella.

Uppvaktningar
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§ 18

Gunnar Strandqvist har skänkt ett exemplar av samtliga
kamrattidningar från 1937 till 2018. Gunnar kommer att
uppvaktas och tackas för sin gåva.
Beslöts att införskaffa den musikkårsfana från VästgötaDals regemente som har erbjudits kamratföreningen av
Jan Norén. Jan har begärt 8 000 kr. Jan har tyvärr varit
sjuk, varför köpet inte har effektuerats annu.

Övriga frågor

§ 19

Nästa styrelsemöte fredag 2018-11-23 kl 0930.
Kommande styrelsemöten under våren inplaneras på
detta möte.

Nästa möte

§ 20

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Avslutande

Vid protokollet

Justeras

Håkan Söderberg
Bitr sekreterare

Johan Rydén
Ordförande

