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Styrelsemöte 

Tid: fredagen den 19 februari 2021 kl. 0930 

Plats: Genomfördes som ett digitalt möte på grund av Corona restriktionerna 

Närvarande: Johan Rydén, Torbjörn Malmkvist, Gunnar Ohlsén, Håkan Söderberg, Bo 

Westman, Lars Ahlberg, Lars Folkesson och Benny Nord. Föreningens revisor Tommy 

Jacobson. 

Förhinder:   Niclas Haglund, Peter Höglund, Jennie Mared och Lena Wallin. 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordföranden, Johan Rydén förklarade mötet öppnat och hälsade alla 
välkomna.  

§ 2 Kallelse och beslutsmässighet 

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

beslutsmässig.  

 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Den utsända dagordningen fastställdes. 

  

§ 4 Föregående mötesprotokoll 

Protokollet från styrelsemötet 2021-01-15 godkändes och lades till 

handlingarna.  

 

§ 5 Inkomna och utgående handlingar 

Tackkort från Lilian Månsson med anledning av uppvaktningen på hennes 

75-årsdag. Anders Bergenek har mejlat in och tackat för vår tidning. 

  

§ 6 Kassarapport 

Totala tillgångar per den 19 februari 2021 är 259 000 kronor.  

 

§ 7 Medlemsläget 

Totalt antal medlemmar 894, varav 617 ständiga medlemmar och 270 

årsmedlemmar. 6 hedersledamöter och 1 hedersmedlem. 

Vi har fått 3 nya medlemmar i år. Översten Michael Beck har anmält 

intresse för att bli medlem i kamratföreningen. 

 

§ 8 Årsmötet den 23 april 

Årsmötet startar kl 18.00. Efter mötet kommer Översten Michael Beck att 

ha en presentation på ca 30 minuter och 15 minuter för en frågestund. En 
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ev förövning med Michael Beck planeras. Beslöts att godkänna 

verksamhetsberättelsen med Resultat och Balansräkning 2020. 

Verksamhetsberättelsen läggs upp på Soldathemmet för underskrift. 

Beslöts även att Torbjörn kontaktar sammankallande i valberedningen, 

Thomas Andersson och bjuder in honom till kommande styrelsemöte den 

19 mars för att presentera valberedningen förslag. 

 

§ 9 Tidningen 

Totalt skickades 896 exemplar av föreningens tidning. Mycket positiva 

kommentarer om tidningen har kommit. SMKR tackade för en mycket bra 

tidning. Gunnar har fått in följande tidningar från andra kamratföreningar: 

Skaraborgaren, Bulle Tinen och Värmlandsörnen. Styrelsen framförde ett 

stort tack till Anna Nissen Krantz som arbetar på regexp och hjälper till med 

tidningar som kommer i retur. Hon försöker spåra ev. nya adresser som inte 

anmälts till föreningen. 

 

§ 10 Muséet 

Inget att rapportera. 

 

§ 11 Information 

Hemsidans utseende och innehåll diskuterades. Finns önskemål om en 

modernisering av hemsidan. Det uppstod en hel del frågor av teknisk natur. 

Tyvärr deltog inte vår webbmaster i mötet så inga beslut kunde tas.  

 

§ 12 SMKR 

Det Nordiska Militära Kamratföreningsmötet som skulle genomförts 2020 

ställdes in, men målet är att mötet ska kunna genomföras i juni i år. Beslut 

om mötets väntas tas under mars månad. Till hösten arrangerar vi ett 

regionalt möte. Gunnar jobbar med att hitta lämplig plats för mötet. 

 

§ 13 Resan 2021 

Allt går enligt planen. 84 anmälda så här långt.  

 

§ 14 Svenska militära minnesmärken 

Faktura för 2020 har skickats in och vi väntar på pengarna. I övrigt inget att 

rapportera 

 

§ 15 Övriga frågor 

Föreningens nya expedition behöver göras i ordning vad avser pärmar och 

dokument. Några nummer av föreningens tidning saknas. Någon som vet 

något om de saknade tidningarna? 
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Föreningen ställer upp att hjälpa till vid det kommande militära VM som 

hålls i Halmstad 11–19 augusti. 

 

 

§ 16 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte är den 19 mars kl. 09.30 och sker digitalt via Zoom. 

Thomas Andersson skall bjudas in. 

 

§ 17 Avslutning 

Ordföranden tackade deltagarna för deras intresse och förklarade mötet för 

avslutat. 

 

  

  

                                              

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Torbjörn Malmkvist                    Johan Rydén 

Sekreterare   Ordförande 

 


