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Styrelsemöte 
 
Tid:  2020-10-15 kl. 0930 - 1100  
 
Plats: Genomfördes som ”Zoom”-möte över nätet. 
 
Närvarande: Johan Rydén, Gunnar Ohlsén, Håkan Söderberg, Bo Westman och  
Lars Björk. 
 
 
§ 1 Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla 

välkomna. 
Öppnande 

   
§ 2 Fastställdes att kallelse skett enligt stadgarna och att  

mötet var beslutsmässigt. Till sekreterare för mötet  
valdes Håkan Söderberg.  

Kallelse 
Val av sekreterare 

  
§ 3 Föreslagen dagordning fastställdes. Dagordning 
   
§ 4 
 

Protokoll från styrelsemötet 2020-08-28 godkändes och 
lades till handlingarna. 

Protokoll från 
föregående möte 

   
§ 5 Diverse handlingar inför SMKR representantskapsmöte 

10-06. 
Fråga från SMKR om värdförband för föreningen har 
besvarats med att Lv 6 kvarstår. 

Inkomna och utgående 
handlingar 

   
§ 6 Totala tillgångar 273 277 kr. 

Betalningar för årsmötesmiddagen har återbetalats. 
Sex medlemmar valde att skänka pengarna till 
tidningsfonden - tack för detta.   
 
78 medlemmar har ännu inte betalat årsavgiften för 
2020. Inkommer ingen avgift före årets slut, kommer 
dessa att avföras. 
 
Beslöts att godkänna av kassören redovisad ekonomisk 
rapport.  

Kassarapport 

   
§ 7 Totalt 975 medlemmar, varav 627 ständiga medlemmar 

och 341 årsmedlemmar samt 6 hedersledamöter och 1 
hedersmedlem. Under 2020 har nitton nya medlemmar 
tillkommit.  

Medlemsläget 
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§ 8 Har genomfört uppstartsmöte. Kontakter har tagits för att 
bl.a. skriva artiklar inför resan till Berlin. 
Ordföranden och Lars Björk skriver ett utkast till en 
minnessida om vår avlidne sekreterare Jan Dorf. 

Tidningskommittén 

   
§ 9 Tankar finns om ett flytt från nuvarande lokaler och att 

samla all verksamhet till Skedalahed. Frågan kommer 
att diskuteras under styrelsemöte 10-15 em. 
Besöksantalet har under året legat på samma nivå som 
2019. 

Muséet 

   
§ 10 Lars B föreslog att vi ska sätta ut en annons i 

rekryteringssyfte på sociala medier. Annonsen 
exponeras under tio dagar till en kostnad av 470 kr. 
Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget och att 
införa samma annons i föreningens tidning. 
 
Lars lägger också ut bilder och filmer på Facebook där 
troligtvis fler tar del av detta än på hemsidan. 
 
Beslutades att fastställda protokoll från styrelsemöten 
skall publiceras i pdf-format. 

Information 

   
§ 11 Gunnar O har kontaktat Åsa från fd. Erlings resor som 

startat ny reseverksamhet i mindre omfattning och lovat 
att stötta en ny Berlinresa 2021. 
Resan planeras äga rum 1-5 september och slutligt 
beslut om genomförande kommer att fattas under juni 
månad 2021. 

Resan 2021 

   
§ 12 Lars Björk har avsagt sig återval och Jan Dorf har avlidit. 

Valberedningen kommer på årsmötet att föreslå nyval av 
Lars Ahlberg och Torbjörn Malmkvist.   

Valberedningen 

   
§ 13 Lars B kontaktar Gunilla Dorf för att få det som rör 

föreningen på ett USB-minne.  
Sekreterarens digitala 
arkiv 

   
§ 14  Årsmötet kommer att hållas coronasäkert i Aulan fredag 

20 november kl 1800. Föredragshållare blir öv Anders 
Svensson.  
Kallelse skickas ut via mail, publiceras på Facebook och 
annons förs in i HP under föreningsnytt. 
Inga gäster kommer att inbjudas. 
Håkan S, Benny N och Gunnar O ansvarar för utskick av 
årsmöteshandlingar via mail. 
Anmälan om deltagande senast 16 november. 
Föreningen kommer att bjuda deltagarna på en liten 
jultallrik eller en landgång på mässen efter mötet. 
Gunnar O kontaktar Lars F angående inpassering. 

Årsmötet 2020 
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§ 15 Beslut om och när årsmötet kommer att hållas fattas 
under våren 2021.  

Årsmötet 2021 

   
§ 16 
 
 
 
 
 
 
 
§ 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 18 

Inflyttningen har skett till ny expedition i 
Hemvärnshuset/ABC-huset vid Landalasjön. 
Behov finns att sortera och ordna för arkivering i 
Folkrörelsernas arkiv samt ordna foton och försöka 
namnge personerna.  
Samling för att påbörja detta arbete sker onsdag  
18 november kl 0900. Ansvarig Gunnar O. 
 
Rengöring av ”våra” minnesstenar kommer att påbörjas 
måndag 16 november. Samling på Soldathemmet  
kl 0900. 
Gunnar O skickar faktura till SvMM för 2020. 
 
Representantskapsmöte genomfördes digitalt tisdag  
6 oktober. Från föreningen, på plats i Soldathemmet, 
Deltog Johan R, Gunnar O, Håkan S, Lars B och  
Göran L 
 
Gunnar O är ny som ansvarig för region Väst.  
Regionmöte kommer att hållas senare i höst. 

Ny expedition 
 
 
 
 
 
 
 
SvMM 
 
 
 
 
SMKR 

   
§ 19  Chefsbyte på Lv 6 fredag 6 november. 

Föreningen representeras av ordföranden Johan Rydén. 
Övriga frågor 

   
§ 20 Nästa styrelsemöte fredag 4 december kl 0930 på 

Soldathemmet. 
Håkan S skickar ut förslag till dagordning. 

Nästa möte 

   
§ 21 Ordföranden förklarade mötet avslutat. Avslutande 
 
 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
 
Håkan Söderberg  Johan Rydén 
Sekreterare   Ordförande 


