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Hallandsbrigadens 2019-11-08 
Kamratförening 
 
 
Styrelsemöte 
 
Tid:  2019-11-08 kl. 0930 - 1100  
 
Plats: Soldathemmet Lv 6 
 
Närvarande: Johan Rydén, Jan Dorf, Håkan Söderberg, Lars Björk, Jennie Mared 
och Bo Westman.  
 
Förhinder: Gunnar Ohlsén, Lars Folkesson, Lena Wallin, Niclas Haglund, Benny 
Nord 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 2019-08-26 godkändes och 
lades till handlingarna. 

Protokoll från 
föregående möte 

   
§ 5 Tackkort från Lennart Törnqvist och Christer Harplinger  

m a a högtidsdag.  
 
 

Inkomna och utgående 
handlingar 

§ 6 Totala tillgångar 208 758 kr per 2019-11-07.  
 
60 medlemmar har ännu inte betalt årsavgiften för 2019. 
Beslöts att skicka ut påminnelser med mejl och brev till 
de som inte anmält e-postadresser. 
 
Beslöts att godkänna av kassören redovisad ekonomisk 
rapport.  

Kassarapport 

   
§ 7 Totalt 983 medlemmar, varav 631 ständiga medlemmar 

och 345 årsmedlemmar samt 6 hedersledamöter och 1 
hedersmedlem.   

Medlemsläget 

   
§ 8 69 medlemmar inkl. förare deltog i årets resa till Polen. 

Samtliga resenärer var mycket nöjda med resan. 
Synpunkter som har framförts till nästa resa 2020 är 
något kortare i såväl tid som avstånd, helst bo flera 
nätter på samma hotell samt tid för shopping och egen 
tid. Önskemål om resmål för resan 2020 har angetts 
Berlin, Baltikum med St Petersburg, Normandie, 
Skottland, Bastonge/Maginot-linjen samt  

Resan 
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Danmark/Tyskland Landskrona, Gotland, Svenska  
militära museum. Med hänsyn till ovanstående 
synpunkter beslöts att resan 2020 skall gå till Berlin med 
bl a besök i Spreewald och f d Östtyska RAB:en och 
resan 2021 förläggs till Normandie. Resan till Berlin 
inplaneras till sista veckan i augusti. Ordförande med 
styrelse framför ett stort tack till alla som bidrog till 
resans fina utfall. Resan till Polen gick med 4.000 SEK i 
underskott, vilket får anses som ”mitt i prick”. 

   
§ 9 Arbetet fortsätter enligt plan. Tre redaktionsmöten 

genomförda. Beslöts att resekommittén författar artikel 
om resan 2020 till Berlin.  

Tidningsredaktionen 

   
§ 10 Inget att rapportera. Arbetet med att hitta ny lokal 

fortsätter.. 
Muséet 

   
§ 11 Försvarsutbildarna, Allmänna Försvarsföreningen och 

Soldathemmet Halmstad har genomfört ett uppskattat 
arrangemang i vilket Björn von Sydow var 
föredragshållare. Tylebäck hotell och konferens serverar 
julunch på fredagar under vecka 48, 49 och 50 till en 
kostnad av 149 SEK per person. 

Information 

   
§ 12 Beslöts att Kf inte deltar. MR V informationsdag 

för frivilliga 
försvarsorganisationer 
och kamratfföreningar 
2019-12-06 kl 1230-
1530 
 

   
§ 13 Bo Westman och Carl-Gustaf Kjellman deltog i regionalt 

möte i Borås. Mötet innehöll MR V redovisning, 
rekrytering, medlemstidningar och regionindelningen 
inom SMKR. 

Regionalt möte 2019-
09-04 

   
§ 14  Inplanerad arbetsdag 2019-09-05 inställdes på grund av 

otjänlig väderlek. Insatser genomförs under våren 2020. 
SvMM - arbetsdag 

   
§ 15 Hittils har 14 medlemmar anmält sig. Sista 

anmälningsdag är 2019-11-18.   
Fördelning på ansvar av lottringar och biobiljetter enligt 
stående order. 

Jullunchen 2019-11-30 

   
§ 16 Jan Dorf deltog i Hallandsbataljonens utrycknings-

ceremoni 2019-09-22 efter avslutad KFÖ 2019. De 
bäste soldaterna erhöll boken Kasernerna på 
Galgberget 100 år samt fritt medlemsskap 2019 och  

Bäste soldat 
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2020. Vårt deltagande uppskattades. 

   
§ 17  Ambassadör Kent Härstedt har tackat ja till att vara 

föredragshållare på årsmötet 2020. Beslöts att Jan Dorf 
skriver artikel om Kent Härstedt till Kamratbladet. 
Årsmötet genomförs den 17 eller 24 april 2020. 

Föredragshållare 
årsmötet 2020 

   
§ 18 Renovering kommer att ske av By 100 (Gamla 

Soldathemmet. Ny lokal är i dagsläget inte fastställt. 
Flytt genomförs någon dag i w 949 utom tisdag fm eller 
w 950 tisdag till fredag.  
Beslöts att Gunnar Ohlsén kallar till möte med lokala 
kamratföreningar i Halmstad. Syftet med mötet är att se 
över möjligheterna till utökat samarbete. Vid årsmötet 
skall egen medlem avdelas som besöksvärd åt inbjudna 
gäster. 

Övriga frågor 

   
§ 19 Nästa styrelsemöte fredag 2020-01-24 kl 0930.  Nästa möte 
  

2020-03-27 
2020-06-12 
 

 

§ 20 Ordföranden förklarade mötet avslutat. Avslutande 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Jan Dorf   Johan Rydén 
Sekreterare   Ordförande 


