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Styrelsemöte

Tid: fredagen den 28 maj 2021 kl. 09.30

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

Närvarande:Johan Rydén, Torbjörn Malmkvist, Gunnar Ohlsén, Bo Westman, Lars Ahlberg, 
Lars Folkesson och Kjell Rydehed.

Förhinder:   Niclas Haglund, Benny Nord, Håkan Söderberg, Jennie Mared och Lena Wallin.

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden, Johan Rydén förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Kallelse och fråga om beslutsmässighet
Fastställdes att kallelsen gått ut till samtliga berörda och att styrelsen var 
beslutsmässig. 

§ 3 Fastställande av dagordning
Den utsända dagordningen fastställdes med tillägg av paragraf 8, Kassarapport.

§ 4 Föregående mötesprotokoll
Protokollet från styrelsemötet 2021-05-07 godkändes och lades till handlingarna. 

§ 5 Inkomna och utgående handlingar
Inget att rapportera.

§ 6 Kassarapport
Tillgångar i kontanter, plusgiro och kamratfonden är 169 827 kr.
Fonden Optimas värde var 2021-03-31, 361 386 kr.

§ 7 Medlemsläget
Totalt antal medlemmar 878, varav 601 ständiga medlemmar och 270 
årsmedlemmar. 6 hedersledamöter och 1 hedersmedlem.
88 medlemmar har inte betalt medlemsavgiften för 2021.

§ 8 Tidningen
Inget att rapportera.

§ 9 Muséet
Gunnar har deltagit i ett styrelsemöte för Garnisonens muséum.
Nuvarande lokal är uppsagd med en uppsägningstid om 9 månader. Fortfarande 
arbetar kommunen med alternativet Skedalahed som ny plats för muséet. Inget 
slutligt beslut har fattats. Ingen exakt tidplan för flytten finns.
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§ 10 Information
Styrelsen har tidigare beslutat att tillskapa en arbetsgrupp som ska arbeta med en 
översyn och uppdatering av föreningens hemsida. Torbjörn har varit i kontakt med 
företaget One.com, där vi har vår domän i16.se. Avtalet ger oss en subdomän där 
vi kan arbeta med ny hemsida utan att det påverkar den nuvarande hemsidan.

§ 11 SMKR
Gunnar informerade om en planeringsresa är inplanerad den 14 – 16 september.
Region Väst har planerat in ett regionalt möte den 28 – 29 september och platsen 
är Skillingaryds skjutfält, där bra logi och konferensmöjlighet finns.
Ämnen som kommer att tas upp vid detta möte är; Försvarsvilja och förankring.

§ 12 Resan 2021
Fortfarande finns inget slutligt besked om huruvida resan kommer att genomföras.
Slutligt besked ska tas den 9/7 om resan ska genomföras eller ej.
Torbjörn fick till uppgift att sätta upp ett möte i zoom den 8/7 kl. 16.00, för att 
stämma av innan slutligt beslut tas. Deltagare i detta möte är Johan, Torbjörn, 
Håkan och Gunnar.

§ 13 Brigadsamlingen
Tills nu är 80 deltagare anmälda. Kostnad 400: - Planeringen för Brigadsamlingen 
fortsätter. Diverse aktiviteter kommer att genomföras under samlingen. 
Brigadsamlingen äger rum 3–5 september, 2021. Viktigt att Kamratföreningen ges 
möjlighet att kunna rekrytera fler medlemmar. Beslut togs att Kamratföreningen 
bidrar med 10 000: - för genomförandet av Brigadsamlingen.
Lars F ser till så att alla nya medlemsavgifter som kommer in efter 
Brigadsamlingen, också ges till Brigadsamlingens genomförande.

§ 14 Svenska militära minnesmärken
Inget att rapportera.

§ 15 Övriga frågor
Beslöts att planera in någon form av gemensam aktivitet för föreningen. 
En arbetsgrupp bestående av: Kjell, Lars F, Gunnar, Lars A och Bo tillsattes. Med 
Lars A som sammankallande. 

§ 16 Nästa möte
- Nästa styrelsemöte sker den 31/8 kl. 18.00, med middag någonstans i 

Halmstad. Torbjörn och Kjell fick till uppgift att leta fram lämplig plats för mötet.
Deltager gör styrelsen, revisorer, tidningsredaktionen, Lars Björk och Peter 
Höglund.

- 24/9 styrelsemöte
- 12/11 styrelsemöte
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§ 17 Mötets avslutande
Ordföranden tackade deltagarna för deras intresse och förklarade mötet för 
avslutat.

 

                                             

Vid protokollet Justeras

Torbjörn Malmkvist                    Johan Rydén
Sekreterare                   Ordförande
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