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Styrelsemöte 

Tid: fredagen den 21 januari 2022, kl. 09.30 

Plats: Soldathemmet i Halmstad 

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

 Ahlberg, Håkan Söderberg  

   

Förhinder:    Kjell Rydehed, Benny Nord, Lena Wallin, Jennie Mared och Niclas Haglund, Rolf  

Eklund och Lars Folkesson. 

  

§ 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 2021-11-12 godkändes och lades till handlingarna.  

 

§ 5 Inkomna och utgående handlingar 

Tackkort har inkommit från Yngve Johansson, samt från Marianne och Staffan 

Anckar. 

Tidningen Bulletinen från F 10 har Johan Ryden fått. 

 

§ 6 Kassarapport 

Summa tillgångar; 263 685 kr, varav 44 000 kr är inbetalda anmälningsavgifter till 

Berlinresan. 

 

§ 7 Medlemsläget 

Totalt antal medlemmar 888. 600 ständiga medlemmar varav 1 hedersmedlem 

och 6 hedersledamöter. 

 

§ 8 Tidningen 

Nästa utgåva av Tidningen ligger nu på tryck. Tidningen ha 56 sidor. Tidningen 

ska packas den 7 februari med början kl. 09.00. Platsen är Soldathemmet. Då ska 

alla bilagor som ska med utskicket finns framme. 

 

§ 9 Muséet 

Arbetet med det nya museet ute på Skedalahed fortsätter. En del 

isoleringsarbeten återstår. Preliminärt är det tänkt att det nya Muséet ska invigas 
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till sommaren 2022. Men det återstår mycket arbete innan allt är klart. Årsmöte för 

Muséerna är planerat till april 2022. 

 

§ 10 Information 

Torbjörn informerade om att det nu går att göra automatiserade utskick av 

”Senaste Nytt” som publiceras på hemsidan. De medlemmar som har registrerat 

en e-mailadress kommer då att få ett meddelande till sin inkorg och där kan man 

då läsa ”Senaste Nytt”.  

 

§ 11 SMKR 

Det inplanerade samordningsmötet med de övriga Kamratföreningarna i Halmstad 

fick ställas in på grund av Pandemin. Torbjörn planerar att längre fram kalla 

kamratföreningarna i Halmstad till ett digitalt möte.  

SMKR avhåller Representantskapsmöte den 29–30 mars, 2022 på färjan till ÅBO. 

Föreningen anmäler fyra deltagare; Gunnar, Torbjörn, Göran Lundahl + 1 plats. 

Torbjörn meddelade att han kontaktat Anders Emanuelsson om att med hänsyn till 

rådande Pandemi, det olämpliga i att förlägga mötet på färjan. Torbjörn har 

föreslagit att man tar fram alternativ till genomförandet av mötet. Digitalt eller iland 

i Stockholm. 

 

Föreningen har anmält fyra deltagare till det 38. Nordiska Kamratföreningsmötet i 

Finland, 16–19 juni, 2022. Gunnar, Torbjörn, Göran Lundahl + 1 plats. 

 

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

förlägga 2022 års regionmöte på F7. Vidare har Torbjörn varit i kontakt med och 

inbjudit Anders Emanuelsson till regionmötet samt C MR V, Öv Peter Hederstedt. 

 

§ 12 Resan 2022 

Beslöts att den planerade Berlinresan ställs in under 2022 och nytt försök görs 

under 2023. Insatta pengar för utlandsresan kan ligga kvar till 2023.  

De medlemmar som betalt in avgift för resan till Berlin kan få tillbaka sina pengar 

genom att kontakta kassören Håkan. 

I stället beslöts att arrangera någon form av endagsresa inom Halland under juni 

2022, för att besöka intressanta platser.  

En arbetsgrupp bestående av; Gunnar (sammankallande), Håkan, Bo och Lars 

Ahlberg arbetar fram ett förslag till Hallandsresa. Förslaget presenteras vid 

nästkommande styrelsemöte (4/3). 

Beslöts att Gunnar tar fram en skriftlig information angående Berlinresan och att 

den informationen bifogas utskicket av Tidningen samt läggs in på föreningens 

Hemsida. 

  

§ 13 Svenska militära minnesmärken 

Arbetet med rengöring av ett antal Minnesstenar kommer att fortsätta. Gunnar har 

införskaffat en del färg för att försköna ett antal minnesstenar. 

Gunnar ska skicka in räkning för utfört arbete under 2021 till SvMM. 
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  § 14 Årsmötet 2022 

Årsmötet sker den 8/4. Antingen digitalt eller ett fysiskt möte. Torbjörn förbereder 

kallelse för respektive alternativ. Verksamhetsberättelsen för 2021 har tagits fram 

och ska nu skrivas under. Icke närvarande personer vid dagens möte kommer att 

kontaktas av Torbjörn för att informera dom om att Verksamhetsberättelsen finns 

för underskrift på Soldathemmet. 

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

av Mässen och Aulan. Gunnar fick till uppgift att kontakta Husarsexteten om de 

kan komma och ansvara för underhållningen. 

 

§ 15 Övriga frågor 

Frågan rörande att genomföra en Grillafton kom upp och beslöts att en Grillafton 

ska planeras in till i början av september. Torbjörn lägger in detta som en 

”Kommande aktivitet” på föreningens Hemsida. 

 

§ 16 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte är 4/3 kl. 09.30 och platsen är Soldathemmet. 

 

§ 17 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade deltagarna för deras intresse och förklarade mötet för 

avslutat. 

 

 

   

                                              

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Torbjörn Malmkvist                      Johan Rydén 

Sekreterare                      Ordförande 

 

 


