
Kamratföreningens historia

Föreningen bildades 19 september 1937. Dess förste ordförande var dåvarande regementschefen, 
översten, friherren med mera, Axel Gyllenkrok. Hedersordförande var generallöjtnanten B B E Mörcke och 
hedersledamöter landshövdingen H Kjellman samt överstarna O W Melin, G R Geijer och G Bratt.

Enligt stadgarna fick styrelsen bestå av högst 25 (!) ledamöter och så blev också fallet. Styrelseordförande 
var överstelöjtnant A Gyllenhoff, tillika vice ordförande i föreningen. Av övriga styrelseledamöter var endast
fyra militärer. Övriga representerade ett stort antal yrken, från riksdagsmän och direktörer till 
fabriksarbetare, lantbrukare, murare, snickare och trädgårdsmästare, med en geografisk spridning från 
Kungsbacka till Helsingborg.

Endast för herrar
Paragraf 2 i stadgarna handlar om medlemskap:
”Medlem i föreningen kan bliva varje man, som burit eller bär regementets uniform och i övrigt envar man, 
som innehaft eller innehar befattning eller tjänstgjort vid regementet: ävenledes landstormsofficerare 
anslutna till Hallands-Nordvästra Skånes landstormsförbund.
Dessutom kan styrelsen till medlem i föreningen kallas svenska män som gjort sig förtjänta om regementet 
eller gagnat dess verksamhet”
     Några kvinnor kom inte i fråga 1937.

Från ”man” till ”person”
Stadgarna ändrades 1942, 1945, 1952 och 1955 men reglerna för medlemskap blev ungefär desamma, om 
än något modernare i språket. Fortfarande talas det bara om män. Men i stadgarna från 19787 har en 
ändring skett:
”Medlem i föreningen kan bliva varje person, som burit eller bär regementets uniform, innehaft eller 
innehar befattning eller tjänstgjort vid regementet eller vid av detsamma organiserade förband, tillhört 
eller tillhör hemvärnet eller frivillig försvarsorganisation inom Hallands försvarsområdet. Dessutom kan av 
styrelsen till medlemmar kallas de, som gjort sig förtjänta om regementet eller gagnat dess verksamhet. 
Medlem skall vara svensk medborgare och ha uppnått myndig ålder”.

   Fler revideringar genomförs och 2001 gäller följande för medlemskap:
”För att bli medlem fordras att ha varit anställd vid I 16, IB 16 eller dess understödjande enheter alt. Att 
tillhöra eller ha tillhört hemvärnet eller annan frivillig försvarsorganisation i Halland samt att ha erlagt 
medlemsavgift eller erhållit medlemskap enligt särskilt beslut”.
Fortfarande krävs någon form av knytning till den militära verksamheten för att bli medlem. Den stora 
förändringen kommer vid revidering av stadgarna 2007 och gäller alltjämt för medlem – nu är föreningen 
 öppen för alla:
”Medlem kan envar bli som vill verka för uppfyllandet av föreningens ändamål och som erlagt 
medlemsavgift eller erhållit medlemskap ensligt särskilt beslut”.
     Mycket har hänt sedan 1937!

Färre i styrelsen
Det är inte bara reglerna för medlemskap som ändrats utan även styrelsens sammansättning. Styrelsen har 
minskat från tjugofem vid föreningens bildande till dagens ordförande, åtta ordinarie ledamöter och tre 
suppleanter. Av de ordinarie ledamöterna väljs fyra vartannat år.
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