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Styrelsemöte 

Tid: fredagen den 15 januari 2021 kl. 0930 

Plats: Genomfördes som webbmöte på grund av Corona restriktionerna 

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

Westman, Lars Ahlberg, Lars Folkesson och Benny Nord. 

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

§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden, Johan Rydén förklarade mötet öppnat och hälsade alla 
välkomna. Johan har fått ett Julkort från Gunilla Dorf. 

§ 2 Sekreterare 

Torbjörn har haft kontakt med SMKR centralt för att få vår förenings 

kontaktuppgifter uppdaterade.  

 

§ 3 Protokoll från föregående möte 

Protokollet från styrelsemötet 2020-12-03 godkändes och lades till 

handlingarna. 

  

§ 4 Tidningen 

Tidningen är nu klar för tryck. Packning av tidningen med bilagor sker den 8 

februari kl 0900 på Soldatmässen där tillräckligt Coronaavstånd kan 

skapas. Föreningen bjuder på semla.  

Det behövs hjälp av 10 personer för att packa tidningen. Bo kontaktar 

Tomas Andersson i 97-års män för att få ytterligare hjälp med packningen. 

Gunnar tar fram aktuella bilagor som skall skickas med tidningen inför den 

planerade resan till hösten 

Beslöts att tidningen skall tryckas i 1000 exemplar mot tidigare 1100. 

 

§ 5 Årsmötet 

Årsmötet hålls den 23 april kl 1800 och genomförs digitalt. Beslöts att en 

grupp bestående av Håkan, Torbjörn och Benny, börjar ta fram underlag till 

årsmötet. 

Planen är att Öv Mikael Beck håller ett 30–40 minuter långt föredrag om 

luftvärnets framtid. Johan kontaktar Öv Mikael Beck.  

  

§ 6 Resan 

Den tidigare planerade och inställda resan som skulle genomföras 2020 

kommer att genomföras om allt går som det ska. Gunnar ansvarar för det 

aktuella materialet rörande resan kommer fram och som skall skickas ut 



Hallands regementes och 
Hallandsbrigadens 
Kamratförening 
Org nr. 849200-7326 
 

 

 

PROTOKOLL 

2021-01-15 

Sida 2 (2) 
 
 
 
 
 
 

2 
 

med kommande nummer av föreningens tidning. Gunnar informerade om 

att vi har generösa avbeställningsvillkor, så någon gång till sommaren 

behöver slutligt beslut tas om resans genomförande. 

Håkan fick till uppgift att ta fram vilka som redan anmält sig till resan och 

vilka som betalt. 

 

§ 7 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte sker fredagen den 19 februari kl. 0930. Mötet sker 

digitalt om inte annat sägs. 

 

§ 8 Avslutning 

Ordföranden förklarade mötet för avslutat.  

  

                                              

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Torbjörn Malmkvist                    Johan Rydén 

Sekreterare   Ordförande 

 


