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Styrelsemöte 
 
Tid:  2016-10-28 kl 0930 - 1200 
 
Plats: Soldathemmet Lv 6 
 
Närvarande: Håkan Söderberg, Bo Westman, Lena Wallin, Lars Björk, Jennie Mared, 
Niclas Haglund och Jan Dorf.  
Förhinder: Johan Rydén, Gunnar Ohlsén, Lars Folkesson och Peter Höglund.  
 
§ 1 Mötesordföranden Håkan Söderberg 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 2016-08-24 godkändes och 
lades till handlingarna. 

Protokoll från 
föregående möte 

   
§ 5 
 

1. Tackkort från Peter Toft och Bertil Augustsson m a a 
högtidsdagar. 
2. Sekr har efter besök hos Carl-Gustaf Bergenstråhle, 
övertagit Carl-Gustaf Bergenstråhles arbetshandlingar 
från hans tid vid I 16. Arkivet omfattar bl a traditioner, 
ceremonier, Soldaterinran, Bäste soldat/motorman, Kf 
årsskrifter samt kasetter omfattande intervjuer med bl a 
musikdirektör Tage Nilsson och Henrie Jönsson. 
Handlingar arkiveras i Kf arkiv. 

Inkomna och utgående 
handlingar 

   
§ 6 Håkan Söderberg är nu operativ som kassör och ifatt 

efter en inkörningsperiod. 54 000 SEK har överförts från 
sparkonto till plusgirot. Årets utlandsresa redovisade en 
preliminär förlust orsakad av större buss. Kassören och 
vice ordförande kommer att genomföra kontroll av 
utfallet på resan innan slutlig redovisning genomförs. 
 
Totala tillgångar 301 259 kr per 2016-10-27.  
 
Beslöts att godkänna av kassören redovisad ekonomisk 
rapport. 

Kassarapport 
 

   
§ 7 Totalt 1 003 medlemmar, varav 673 ständiga 

medlemmar och 330 års medlemmar. Av dessa är 7 
hedersledamöter och 1 hedersmedlem. 
Hittills 20 nya medlemmar under 2016. 
43 årsmedlemmar har ännu inte betalt årsavgiften. 

Medlemsläget  
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§ 8 Ett andra planeringsmöte har genomförts. En 

grovplanering är framtagen och arbetet fortsätter enligt 
plan.   

Tidningskommittén 

   
§ 9 Inget att rapportera. Muséet 
   
§ 10 Infobrev sänds ut till medlemmarna under 2016-10-28. 

Hemsidan har uppdaterats av Peter Höglund, Lars Björk 
har dock ännu inte erhållit access till hemsidan. 
Medlemsmatrikeln är i behov av uppdatering genom 
kassörens försorg. Försvarsutbildarna i Halmstad 
inbjuder till föreläsning av forskaren Hans Brun vid 
Försvarshögskolan under temat ”Terrorhot”. 
Föreläsningen genomförs på Stadsbiblioteket Halmstad 
(Klarasalen) den 3 november kl 1800 – 1930. 97-års 
män har genomfört medlemsmöte 2016-10-20. Bertil 
Hansson föreläste under rubriken ”Sverige under andra 
världskriget.   

Information 

   
§ 11 Nordiskt kamratförenings ledarmöte genomfördes i 

Halmstad 2016-10-18—10-20.  Vice ordförande Gunnar 
Ohlsén i rollen som ledamot i SMKR deltog i hela mötet. 
Ordf deltog i del av mötet. Ett reviderat utkast till 
program finns nu framtaget för Nordiskt 
kamratföreningsmöte 2017. 

Nordiskt 
kamratföreningsmöte 
2017 

   
§ 12 Jan Dorf redovisade utfallet på enkäten som 

genomfördes av årets resenärer. På kommande 
styrelsemöte bör beslut tas på inriktning kommande 
resa/resor. Kassören och vice ordförande kommer att 
genomföra kontroll av utfallet på resan innan 
slutredovisning av resan sker. 

Resan 2016 

   
§ 13 Påminnelse av inbjudan har sänts ut av klubbmästaren 

och kommer också framgå i Info-brevet som sänds ut av 
Lars Björk 2016-10-28. Hittills har 11 medlemmar anmält 
sig. Styrelsemedlemmar anmäler sitt deltagande till 
kassören och klubbmästaren. 

Jullunchen 2016 

  
§ 14 Anders Emanuelson har vid två tillfällen i närtid träffat fd 

statsministern Carl Bild och framfört Kf önskemål ang 
årsmötet 2017. Beslöts att ordförande skall tillskriva fd 
Statsminister Carl Bildt som föredragshållare. Brevet 
skall sändas till privat adress resp Sveriges riksdag 
Moderaternas Riksdagskansli 100 12 Stockholm. Vid 
nekande svar erhålls bör reservföredragshållare vara 
kontaktad. 
 

Årsmötet 2017 
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§ 15 Del av styrelsen medverkade vid f d mångårige 

styrelseledamoten och kassören Christer Eliassons 
begravningsceremoni. Kf deltog med fana och 
blomsteruppsättning. 
 
Niclas Haglund kommer under maj till december 2017 
delta i internationell insats.  Anna Nissen Krantz är 
beredd att skicka ut färdig skrivna telegram på angivna 
tider under Niclas frånvaro. 
 
Bo Westman påtalade att i september 2017 firar Kf 80-
års jubileum. Detta förs upp som en stående punkt på 
kommande styrelsemöten, vidare bör en 
planeringsgrupp tillsättas. 
 
Rekryteringssidan från Kf i Hallandsbataljonen 
julnummer fastställdes. 

Övriga frågor 

   
§ 16 Nästa styrelsemöte fredag 2016-11-18 kl 0930 

Kommande styrelsemöten våren 2017 inplaneras på 
kommande styrelsemöte. 
 

Nästa möte 

§ 17 Mötesordföranden förklarade mötet avslutat. Avslutande 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Jan Dorf   Håkan Söderberg   
Sekreterare   Mötesordförande 
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