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Styrelsemöte 

Tid: torsdagen den 3 december 2020 kl. 0930–1100 

Plats: Genomfördes som webbmöte på grund av Corona restriktionerna 

Närvarande: Johan Rydén, Gunnar Ohlsén, Håkan Söderberg, Bo Westman, Jennie 

Mared, Lars Ahlberg och Torbjörn Malmkvist. 

Förhinder: Lars Folkesson, Niclas Haglund, Benny Nord, Lena Wallin och Peter 

Höglund. 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden, Johan Rydén förklarade mötet öppnat och hälsade alla 
välkomna. Lars Ahlberg och Torbjörn Malmkvist presenterade sig kort. 

§ 2 Kallelse och fråga om beslutsmässighet 

Fastställdes att kallelsen gått ut till samtliga berörda och att styrelsen var 

beslutsmässig. 

 

§ 3 Fastställande av dagordningen 

 Den utskickade dagordningen fastställdes. 

  

§ 4 Protokoll från föregående möte 

Protokoll från styrelsemötet 2020-10-15 godkändes och lades till 

handlingarna. 

 

§ 5 Konstituering av styrelsen 

 Styrelsen konstituerades enligt följande: 

 

 Johan Rydén Ordförande 

 Gunnar Ohlsén Vice ordf./reseansvarig/ansvarig minnesmärken 

 Torbjörn Malmkvist Sekreterare 

 Håkan Söderberg Kassör/Bitr. sekreterare/Resekommittén 

Lars Folkesson Ledamot/Klubbmästare 

Bo Westman Ledamot/Ansvarig tidningsred/ 

 Kamratstödjare/minnesmärken 

Benny Nord  Ledamot/Rekryteringsansvarig 

Niclas Haglund Ledamot/Uppvaktningsansvarig/Bitr. kassör 

Lars Ahlberg Ledamot/tidningsred 

Peter Höglund Ersättare/Webbmaster 

Jennie Mared Ersättare/Rekrytering 

Lena Wallin  Ersättare/Försäljningsansvarig 
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§ 6 Firmatecknare 

 Till Firmatecknare utsågs: 

A) 470308–2794 Johan Rydén och 490515–4631 Håkan Söderberg att var 

för sig teckna och handha föreningens fondkonto, sparkonto 

(Kamratfonden) och plusgirokonto (Företagspaket) med en inköpsgräns 

på 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. 

 

§ 7 Inkomna och utgående handlingar 

Föreningen får luftvärnets kamrattidning. Föreningen har fått tackbrev från 

Torsten Atterbom och Lennart Wennberg. 

  

§ 8 Kassarapport 

 Totala tillgångar per 2020-12-03 är 272 761 kr 

 I Handkassan finns just nu 6 000 kr. 

2 000 kr i form av ett kamratstipendium kommer kassören att överlämna till 

Anders Eidergård enligt beslut vid årsmötet 2020-11-20. 

 

§ 9 Medlemsläget 

Totalt 974 medlemmar, varav 626 ständiga medlemmar och 341 

årsmedlemmar. Av dessa är 6 hedersledamöter och 1 hedersmedlem. 

Hittills 19 nya medlemmar under 2020. 

  

§ 10 Uppföljning av årsmötet 

Årsmötet genomfördes på ett bra och Corona Säkert sätt. Ett tjugotal 

medlemmar deltog i det digitala årsmötet.  

 

§ 11 Tidningsredaktionen 

Ett antal möten med tidningsredaktionen har genomförts och fler möten är 

inplanerade. Bo påminde om att få in artiklar. Tidningen Wendisten som 

föreningen får, skall i fortsättningen gå till Bo. 

Tidningen från vårt luftvärnsregemente menade man var mycket bra. 

 

§ 12 Muséet 

Verksamheten ligger nere för tillfället. Ett projekt har startats för att 

undersöka möjligheterna och förutsättningarna för att bygga ett muséum 

ute på Skedalahed. 
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§ 13 Information 

Beslöts att Lars Björk skall avtackas för hans fina och långa och 

uppskattade engagemang i föreningen. Håkan kommer att kontakta Lars 

angående hans sändlista för sina utskick. 

Torbjörn kontaktar Lars om han har något material att överlämna till 

föreningens sekreterare. 

Beslöts att tillsvidare ligga lågt med utskick. 

  

§ 14 SMKR 

Gunnar Ohlsén har utsetts till SMKR:s representant i Västra regionen. 

Beslöts att Gunnar kontaktar Sekreteraren i SMKR och meddelar 

kontaktuppgifterna för Torbjörn. 

Beslöts att Johan, Gunnar och Håkan skall ta upp förhandlingarna med Lv 

6 rörande avtalet mellan föreningen och regementet. Syftet är att förtydliga 

avtalet beträffande bland annat den ekonomiska ersättningen till 

föreningen. Innevarande avtal gäller 2020–2021. 

Under 2021 kommer ett regionmöte för Västra regionen att genomföras. 

 

§ 15  Svenska militära minnesmärken 

 Här händer för tillfället inte mycket. 

 En faktura för utlägg avseende 2019 har sänts till SMKR. 

  

§ 16 Mötesplanering för 2021 

- Beslöts att fortsätta enligt den tidigare modellen med styrelsemötena på 

fredagar kl. 0930–1100 på, om inte annat anges, Soldathemmet 

- Årsmötet 2021 planeras till den 23 april. Mötet förbereds som ett digitalt 

årsmöte, men detta kan komma att ändras. Regementets nye chef, 

Överste Mikael Beck föreslås hålla ett föredrag vid årsmötet. 

- Styrelsemötena inplaneras enligt följande: 

o 19 februari 

o 19 mars 

o 9 april 

o 28 maj 

- Jullunch 27 november 

 

§ 17 Övriga frågor 

 Bo efterlyste foton på Brigadens och I 16 sköldar. 

 Jennie informerade om det planerade 20-årsfirandet av nedläggningen av 

IB 16. Firandet kommer att genomföras under 2021 och efter det att Militära 

VM har genomförts i Halmstad. Det finns plats för fler deltagande i 

brigadens middag. 
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§ 18 Mötets avslutande 

Ordföranden förklarade mötet för avslutat och tillönskade styrelsen en riktigt 

God Jul och Gott Nytt År. 

 

                                              
 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Torbjörn Malmkvist                    Johan Rydén 

Sekreterare   Ordförande 

 


