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ÅRSMÖTE 2022

Tid: fredagen den 8 april kl. 18.00

Plats: Aulan Lv 6.

Deltagare:  68 medlemmar närvarade vid årsmötet.

Förhandlingar

§ 1 Årsmötets öppnande
Föreningens ordförande, Johan Rydén förklarade årsmötet 2022 för 
öppnat. 

§ 2 Val av ordförande för mötet
Valdes Johan Rydén till ordförande för mötet. 

§ 3 Val av sekreterare för mötet
Valdes Torbjörn Malmkvist till sekreterare för mötet.

§ 4 Val av justeringsmän tillika rösträknare
Valdes Thomas Andersson d.y. och Tomas Andersson d.ä. att jämte 
ordföranden justera årsmötets protokoll. 

§ 5 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Kallelse till årsmötet har skickats ut i samband med utskicket av 
Medlemsbladet. Utskicket gjordes den 7 februari. Kallelse och samtliga 
handlingar inför årsmötet har varit publicerade på föreningens hemsida.  
Enligt stadgarna är årsmötet beslutsmässigt med det antal medlemmar som
deltager i årsmötet.  

§ 6 Fastställande av dagordning
Föreslagen och utskickad dagordning fastställdes. 

§ 7 Styrelsens Verksamhets- och förvaltningsberättelse
Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse föredrogs och lades 
med godkännande till handlingarna.

§ 8 Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen var utskickad och föreningens revisor Tommy 
Jacobson föredrog revisorernas förslag. 
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§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen och styrelseledamöter beviljades ansvarsfrihet för 2021 års 
förvaltning.

§ 10 Fastställande av medlemsavgift för 2023
Årsmötet godkände styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift på 
150 kronor för år 2023.

§ 11 Fastställande av verksamhetsplan för 2023
Styrelsens förslag till arbetsplan för verksamhetsåret 2023 fastställdes. 

§ 12 Fastställande av budget för 2023
Styrelsens förslag till budget för 2023 fastställdes.

§ 13 Inkomna motioner.
Inga motioner hade inkommit. 

§ 14 Val av föreningsordförande, tillika styrelseordförande (ett år) 
Johan Rydén omvaldes till föreningens ordförande tillika styrelsens 
ordförande för 2022. 

§ 15 Val av fyra ordinarie styrelseledamöter 
Till styrelseledamöter valdes:
Lars Ahlberg (två år) Omval
Lars Folkesson (två år) Omval
Niclas Haglund (två år) Omval
Benny Nord (två år) Omval

§ 16 Val av tre ersättare (ett år)
Till ersättare i styrelsen valdes:
Lena Wallin (ett år) Omval
Jennie Mared (ett år) Omval
Kjell Rydehed (ett år) Omval

§ 17 Val av två revisorer och ersättare för dessa (ett år)
Till revisorer omvaldes Tommy Jacobson och Rolf Eklund samt till ersättare
Omval av Gunnar Johansson och Peter Höglund.

    § 18 Val av valberedningen
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Till valberedningen omvaldes Thomas Andersson (sammankallande) och 
nyval av Ulf Hammarlund.

    § 19 Övriga frågor
Ordföranden informerade om Brigadsamlingen i september. Ett 80-tal 
anmälningar har inkommit. Brigadsamlingen kan vara ett perfekt 
rekryteringstillfälle att få in lite yngre medlemmar i Kamratföreningen.

Lars Björk tilldelades Sveriges Kamratföreningars Förtjänstmedalj i silver 
för sitt förtjänstfulla arbete för Kamratföreningen.

Anna Nissen-Krantz, tilldelades Kungl. Hallands Regementes och 
Hallandsbrigadens Kamratförenings Kamratstipendium för 2022.

Gunnar Ohlsén informerade om den planerade Hallandsresan som är 
planerad till den 11 juni.
Mer information om Hallandsresan kommer att publiceras på 
Kamratföreningens hemsida.

     § 20 Årsmötet avslutas
Ordföranden tackade deltagarna i mötet för visat intresse och ett gott 
kamratskap samt styrelsen, revisorer och valberedningen för ett gott jobb.
Ordföranden förklarade därefter årsmötet för avslutat.

                                

Vid protokollet

Torbjörn Malmkvist                    Johan Rydén
Sekreterare Mötesordförande

Justeras

Thomas Andersson    Tomas Andersson
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Efter årsmötesförhandlingarna höll C Lv 6 Översten Mikael Beck föredrag om ”Luftvärnets 

utveckling från nu mot 2035”.
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