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Styrelsemöte 

Tid: fredagen den 24 september, kl. 09.30 

Plats: Soldathemmet i Halmstad 

Närvarande: Johan Rydén, Torbjörn Malmkvist, Gunnar Ohlsén (via telefon), Bo Westman, Lars  

 Ahlberg, Kjell Rydehed, Lena Wallin och Rolf Eklund. 

   

Förhinder:    Håkan Söderberg, Jennie Mared, Niclas Haglund, Lars Folkesson, Benny Nord 

§ 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. 

  

§ 4 Föregående mötesprotokoll 

Protokollet från styrelsemötet 2021-08-31 godkändes och lades till handlingarna.  

 

§ 5 Inkomna och utgående handlingar 

 Percy Romberg och Rolf Eklund har tackat för uppvaktningen. 

 

§ 6 Kassarapport 

Tillgångar: 

Handkassa 2 283 kr 

Plusgiro 131 360,42 kr 

Nordea Fonder 125 000 kr 

Kamratfonden 24 849,49 kr 

TOTALT tillgångar 2021-09-20 är 283 492,91 kr 

 

§ 7 Medlemsläget 

Totalt antal medlemmar 889, varav 622 ständiga medlemmar och 267 

årsmedlemmar. 6 hedersledamöter och 1 hedersmedlem. Under 2021 har 

föreningen fått 7 nya medlemmar. 

46 medlemmar har inte betalt medlemsavgiften för 2021. 

 

§ 8 Tidningen 

Tidningsredaktionen har haft möte för att dra upp riktlinjerna för nästa 

Medlemsblad. Torbjörn skickar bilder från Grillkvällen till Bo. Torbjörn skriver 

också om Föreningens nya Hemsida. 
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§ 9 Muséet 

 Gunnar har deltagit i ett styrelsemöte för Garnisonens muséum. 

Nuvarande lokal är uppsagd med en uppsägningstid om 9 månader. Arkitekt är nu 

inkopplad på att ta fram förslag på utformningen av ett nytt muséum ute på 

Skedalahed. 

Allt material från det nuvarande museum är nedpackat och ska transporteras till 

Skedalahed. Den 31/12 tar regementet över nuvarande lokaler där museet 

huserat. 

 

 

§ 10 Information 

Styrelsen beslöt att det förslag till ny Hemsida som Torbjörn tagit fram, skall bli 

föreningens nya hemsida. Torbjörn ansvara för att informera nuvarande 

webbmaster samt att lösa den tekniska överflyttningen från testmiljön (test.i16.se) 

till föreningens domän (i16.se). Beslöts också att Torbjörn i och med att den nya 

hemsidan publiceras även blir ny webbmaster. 

Påpekades att vi ska ta alla tillfällen till att marknadsföra Kamratföreningen. Finns 

flera olika organisationer och sammanslutningar som har koppling till I 16 och IB 

16. 

 

§ 11 SMKR 

Region Väst har planerat in ett regionalt möte den 28 – 29 september och platsen 

är Skillingaryds skjutfält. Från föreningen deltager Gunnar, Torbjörn och Bo. 

Ämnen som kommer att tas upp vid detta möte är; Försvarsvilja och förankring. 

Avrapportering till styrelsen vid nästa styrelsemöte. 

 

SMKRs representantskapsmöte 2022 äger rum den 22/-23/3. Gunnar deltager vid 

mötet. 

 

§ 12 Resan 2022 

Beslöts att jobba vidare med planeringen för resan. Resan planeras att 

genomföras under vecka 20 (2022). Reserv är vecka 19 (2022). 

 

§ 13 Jullunchen 

Jullunchen är planerad till den 27 november. Beslöts att priset är 300 kr per 

person. Föreningen subventionerar resten. 

 

§ 14 Svenska militära minnesmärken 

En grupp medlemmar har varit ute och tvättat och rengjort de Minnesmärken som 

föreningen ansvarar för. 

Ett antal skyltar i anslutning till Minnesmärkena måste förnyas. Föreningen tar 

fram förslag på text och bild på respektive skylt och Regionen bekostar 

framtagandet av nya skyltar. Vår Museichef ansvara och samordnar detta. 

 

§ 15 Övriga frågor 

Planering för årsmötet 2022. 
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Följande datum är aktuella för Årsmötet: 

Prio 1 = 8/4 

Prio 2 = 29/4 

Prio 3 = 22/4  

Beslöts att Johan kontaktar C Lv 6 för att efterhöra vilket datum som passar C Lv 

6. Planen är att regementschefen ska hålla ett föredrag vid Årsmötet. 

 

§ 16 Nästa möte 

12/11 styrelsemöte kl.09.30 och platsen är Soldathemmet i Halmstad. 

 

§ 17 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade deltagarna för deras intresse och förklarade mötet för 

avslutat. 

 

 

   

                                              

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Torbjörn Malmkvist                      Johan Rydén 

Sekreterare                      Ordförande 

 

 


