KA 5 KAMRATFÖRENING
HÄRNÖSAND
Protokoll nr: 6 fört vid styrelsesammanträde 2022-09-12
Plats: Marinmässen
Tid: 13.00 – 14.10
Närvarande: Mona Rodling, Hans Wiklander, Tommy Lindqvist, Uno Gradin och Kerstin Melander.
Ej närvarande: Elisabeth Näslund, Hans-Erik Fahlén, Ove Strömberg, Bengt-Ivar Rådström och Jens
Boeng
§ 48 Sammanträdet öppnas
Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat.
§ 49 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 50 Val av justerare
Valdes Tommy Lindqvist
§ 51 Föregående protokoll från sammanträdet 2022-08-15
Protokollet lästes upp av ordföranden och lades sedan med godkännande till handlingarna.
§ 52 Höstmiddag 8 oktober
Beslutades att det blir Bio från 17.00. Torbjörn Westman informerar om Civilförsvaret 17.30 under
ungefär 30-45 minuter. Sedan blir det middag. Måltiden består av Engströms Mix Meny. Den kostar
229 kronor. Vi tar 250 kronor av deltagarna och då ingår även en lättöl samt kaffe och kaka.
Frivilligorganisationerna inbjudes att deltaga. Vi anlitar 1-2 personal beroende på antal deltagare.
Hasse meddelar Kerstin om antal anmälda så hon får kontakta den/de som kan hjälpa till vid
middagen. Minimiantal för att genomföra middagen är 20 personer. De som ska duka på Mässen
träffas klockan 16.00.
§ 53 Tidpunkt för årsmöte
Beslutades att vi genomför årsmötet den 25 februari klockan 15.00. Som reservdag, om Mässen då är
upptagen, blir årsmötet den 18 februari. Det som erbjuds till deltagarna blir den här gången är
landgång och kaffe.
§ 54 Övriga frågor
Mona sade att Staffan Vestin hos Vapenbröderna kontaktat henne och frågat om vi kan vara värd för
kamratföreningsträffen 2023. Vi ställer oss positiva till att genomföra det. Förslagsvis blir träffen 2527 augusti. De förslag på aktiviteter som kan komma i fråga var; besök hos Hemsö fästning,
Dockstavarvet och Bilmuséet. Vi får tänka på olika alternativ till nästa möte, samt vad som i övrigt
behöver göras inför träffen.

§ 55 Nästa möte
Mötet blir den 17 oktober klockan 13.00 på Mässen.
§ 56 Mötet avslutas
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Hans Wiklander
Hans Wiklander
Sekreterare

Mona Rodling
Mona Rodling
Ordförande

Tommy Lindqvist
Tommy Lindqvist
Justerare

