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Styrelsemöte 

Tid: fredagen den 4 mars 2022, kl. 09.30 

Plats: Soldathemmet i Halmstad 

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

Ahlberg, Håkan Söderberg, Lars Folkesson, Benny Nord, Kjell Rydehed, Tommy 

Jacobson och Rolf Eklund.  

   

Förhinder:    Jennie Mared, Niclas Haglund 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. 

  

§ 4 Föregående mötesprotokoll 

Protokollet från styrelsemötet 2022-01-21 godkändes och lades till handlingarna.  

 

§ 5 Inkomna och utgående handlingar 

Tackkort har inkommit från Ove Månsson, Tomas Andersson och Lennart 

Törnqvist. 

 

§ 6 Kassarapport 

Summa tillgångar; 2276 057 kr. 

 

§ 7 Medlemsläget 

Totalt antal medlemmar 880. 583 ständiga medlemmar, 290 årsmedlemmar,          

1 hedersmedlem och 6 hedersledamöter. 

 

§ 8 Tidningen 

Positiv respons på senaste Medlemsbladet. Dock fanns det mycket att önska när 

det gäller hur packningen gick till. Men nästa gång så kommer det att gå bättre. 

 

§ 9 Muséet 

Gunnar lämnar sitt uppdrag som Kamratföreningens representant i styrelsen för 

Museet. Beslöts att Lars Ahlberg ersätter Gunnar och att Johan deltager vid 

kommande Årsmöte med Museiorganisationen. 
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§ 10 Information 

Torbjörn informerade från Årsmötet med ”Flottiljområdets kamrat och 

Veteranförening” som avhölls på Soldathemmet den 2 mars. Information har 

inkommit från Eksjö om att det arrangeras ett ”Eksjö International Tattoo den 28–

30 juli 2022. 

Beslöts att en arbetsgrupp under ansvar av Gunnar ska planera för en resa till 

Eksjö. Beslöts också att resan genomförs lördagen den 30 juli. 

 

§ 11 SMKR 

Torbjörn, Gunnar och Göran Lundahl kommer att representera vår kamratförening 

vid Representantskapsmötet den 29–30 mars.  

Beslöts att Torbjörn, Gunnar, Göran deltager i det Nordiska Kamratföreningsmötet 

i Finland den 16–19 juni 2022. Rolf erbjuds att deltaga. Rolf återkommer med 

besked till Torbjörn.  

 

Arbetet med planering av Regionmötet i september fortsätter.  

 

§ 12 Resan 2022 

Resekommittén har möte idag den 4 mars för fortsatt planering av Hallandsresan. 

Finns redan ett antal resmål att ta ställning till. 

 

§ 13 Svenska militära minnesmärken (SvMM) 

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

införskaffat en del färg för att färgförbättre ett antal minnesstenar. Detta kommer 

att ske någon gång i juni, 2022. 

Gunnar ska skicka in räkning för utfört arbete under 2021 till SvMM. 

Vi vill omförhandla vad som gäller om de minnesstenar som står på militärt 

område. Frågan har kommit upp huruvida vi kan tänka oss att mot ersättning även 

svara för underhållet av fyra minnesstenar i Vänersborgsområdet. 

 

 

  § 14 Årsmötet 2022 

Samtliga handlingar inför Årsmötet sänds till Lars F för upptryck. Lars F svarar 

också för att samtliga dokument läggs upp på den dator som skall användas vid 

Årsmötet. Torbjörn har med sig ett USB-minne med samtliga dokument som 

backup.  

Ett styrelsemöte är inplanerat den 25 mars för att endast avhandla Årsmötet. 

Torbjörn kontaktar och bjuder in Valberedningens sammankallande, Thomas 

Andersson. Tiden för styrelsemötet ändras till att börja kl. 09.00. 

 

Lars F påpekade att deltagarna i Husarsexteten måste anmäla sina 

personnummer till Lars F.  
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§ 15 Övriga frågor 

En minnesstund har avhållits för Joachim Bergqvist nere vid Minnesstenen.  

Ny Regementsförvaltare, Fredrik Finér ska bjuda in till möte med representanter 

från vår förening för att informera honom om föreningens arbete. Lars F tar den 

uppgiften att träffa Regementsförvaltaren. Vid mötet tas även vår 

överenskommelse upp. 

 

§ 16 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte är 25 mars kl. 09.00 och platsen är Soldathemmet. 

Valberedningens sammankallande ska också bjudas in. 

 

§ 17 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade deltagarna för deras intresse och förklarade mötet för 

avslutat. 

 

 

   

                                              

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Torbjörn Malmkvist                      Johan Rydén 

Sekreterare                      Ordförande 

 

 


