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Styrelsemöte 

Tid: fredagen den 12 november, kl. 09.30 

Plats: Soldathemmet i Halmstad 

Närvarande: Johan Rydén, Torbjörn Malmkvist, Gunnar Ohlsén, Bo Westman, Lars  

 Ahlberg, Kjell Rydehed, Lena Wallin, Lars Folkesson, Rolf Eklund, Håkan 

 Söderberg och Jennie Mared. 

   

Förhinder:    Tommy Jacobson, Niclas Haglund och 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 2021-09-24 godkändes och lades till handlingarna.  

 

§ 5 Inkomna och utgående handlingar 

 Inget att rapportera. 

 

§ 6 Kassarapport 

Tillgångar: 

Handkassa 2 283 kr. 

Plusgiro 131 029 kr. 

Fonden Nordea Optima 125 000 kr (nominellt värde). Reellt värde 2021-09-30 är 

382 220 kr. 

Kamratfonden 24 849 kr. 

TOTALT tillgångar 2021-11-11 är 283 162 kr 

 

Beslöts att för varje Ny medlem för 2022 och som deltager vid brigadsamlingen, 

så ska 100 kr av avgiften på 150 kr gå till Brigadfesten 2022. 

 

§ 7 Medlemsläget 

Totalt antal medlemmar 903, varav 612 ständiga medlemmar och 284 

årsmedlemmar. 6 hedersledamöter och 1 hedersmedlem. Under 2021 har 

föreningen fått 10 nya medlemmar. 

45 medlemmar har inte betalt medlemsavgiften för 2021. Beslöts att styrelsen ska 

få lista över medlemmar som inte betalt medlemsavgiften för 2021. Detta för att 

göra påstötningar om att betala. 
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§ 8 Tidningen 

Tidningsredaktionen har inplanerat ett möte kommande vecka. Material kommer in 

efterhand. Bo vill ha in förslag på omslagssida. Gunnar påmindes om att skriva 

artikeln om Minnesstenarna. 

 

 

§ 9 Muséet 

Arbetet med det nya museet fortsätter. 

Den 1/1–2022 tar regementet över nuvarande lokaler där museet huserat. 

 

§ 10 Information 

Torbjörn informerade om att den nya hemsidan nu är uppe och den har även 

anpassats för att kunna läsas på både smartphone och läsplatta. Dock kommer 

layouten att se lite annorlunda ut. Torbjörn fungerar nu som webbmaster för 

föreningen. 

Beslöts att utskick till medlemmarna med information om den nya hemsidan görs 

efter Jullunchen den 27 november. 

Kjell kom med förslaget att undersöka de tekniska möjligheterna att automatisera 

utskick av ”Senaste Nytt” via mail till medlemmarna. Torbjörn undersöker detta. 

 

§ 11 SMKR 

Gunnar avrapporterade från Regionmötet Väst som genomfördes den 28 – 29 

september och platsen var Skillingaryds skjutfält. Från föreningen deltog Gunnar, 

Torbjörn och Bo. 

Ämnen som togs upp var: 

1. Regionmöten ska genomföras årligen 

2. Översyn och uppdatering av Överenskommelserna mellan Kamratförening 

och värdförbandet ska ske. Här är det viktigt att allt som avtalas klart och 

tydligt framgår av respektive överenskommelse. 

3. Folkförankringsprojektet. Projektet skall ledas av respektive förband. 

 

Konstaterades att vår förenings överenskommelse ska ses över om vid behov 

förtydligas. 

Torbjörn blev föreslagen och vald att efterträda Gunnar som Regionansvarig  

 

 

Torbjörn har varit i kontakt med F7 och fått positiva besked om möjligheten att 

förlägga nästa års regionmöte på F7.  

 

Beslöts att godkänna Torbjörns förslag om att bjuda in Kamratföreningarna i 

Halmstad till möte för att efterhöra intresset om bl. a informationsutbyte, 

inbjudningar med mera. 
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Veteranbesöket i Halmstad och med Kamratföreningen blev bra. Man var från 

centralt håll positiv till vår verksamhet. Framfördes också att just möten människor 

emellan är mycket positivt, där man har möjlighet att ”prata av sig”. 

Bo är föreningens sammanhållande vad gäller veteranverksamheten. 

 

§ 12 Resan 2022 

Gunnar kommer att kontakta researrangören vad gäller sista datum för att ställa in 

resan. Detta beroende på det fortsatt besvärliga läget med pandemin. 

Tidningsredaktionen behöver beslut om resans vara eller inte vara senast den 

10/1–2022. 

 

§ 13 Jullunchen 

I dagsläget är 42 personer anmälda till Jullunchen den 27 november.  

Beslöts att Lars Folkesson skickar ut en påminnelse till medlemmarna. Sista 

anmälningsdag är den 18 november. 

 

§ 14 Svenska militära minnesmärken 

Arbetet med rengöring av ett antal Minnesstenar har påbörjats. Gunnar har 

införskaffat en del färg för att försköna ett antal minnesstenar. 

När det gäller Veteranstenen i Norre Katts park, så ska kommunen återställa ytan i 

anslutning till stenen. Det skall åter bli gräsmatta. 

Kanske kan en rundresa till olika minnesmärken vara en framtida aktivitet. 

 

 

§ 15 Årsmötet 2022 

Årsmötet sker den 8/4. 

C Lv 6 har bokat in årsmötet i sin planering. Lars Folkesson ansvarar för bokning 

av Mässen och Aulan. Gunnar fick till uppgift att komma med förslag på 

underhållning. 

 

§ 16 Övriga frågor 

Lars Folkesson tar fram 1 000 kuvert till utskicket av Kamratbladet. 

Förslag kom fram att kunna ta fram ett resealternativ till Berlinresan om resan inte 

kan genomföras. Kanske en resa i Sverige. 

 

§ 17 Nästa möte 

Följande styrelsemöten under 2022 planerades in: 

- 21/1 kl. 09.30 Plats: Soldathemmet 

- 4/3   kl. 09.30 Plats: Soldathemmet 

- 25/3 kl. 09.30 Plats: Soldathemmet 

- 6/5   kl. 09.30 Plats: Soldathemmet 

- 25/8 Tid och plats meddelas senare 
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§ 18 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade deltagarna för deras intresse och förklarade mötet för 

avslutat. 

 

 

   

                                              

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Torbjörn Malmkvist                      Johan Rydén 

Sekreterare                      Ordförande 

 

 


