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Ändring av stadgarna vid årsmötet 2023-04-20 
Proposition nr 1
§ 6 Föreningens styrelse.
Ordförande väljs på ett år. Ny text ordförande väljs på 
två år.

§ 7 Styrelsens åligganden
AU sammanträder och fattar beslut som sedan föreläggs 
och fastställes av styrelsen vid nästkommande styrelse-
möte. Tillägg AU består av tre personer (ordförande, 
sekreterare och kassaförvaltare

§ 8 Valberedning
Sammankallande i valberedningen deltar i sista styrelse-
mötet före årsmötet eller efter inbjudan av ordföranden. 
Meningen stryks.

Ny text: Sammankallande i valberedningen skall delta-
ga i sista styrelsemötet före årsmötet i övrigt efter egna 
önskemål. Tillägg. Valberedningen väljs på ett år.

§ 9 Ekonomi och räkenskaper
Tillägg ny text : Tecknande av firman sker av ordföran-
den och kassaförvaltaren var för sig. Tecknande av för-
eningen, utan föregående styrelsebeslut, begränsas till 
ordinarie löpande verksamhet. Hit hör inte verksamhet 
eller avtal som har ett avgörande inflytande på fören-
ingens ändamål, långsiktiga åtaganden eller ekonomi. 
Sådana beslut tas av styrelsen eller av stämman om sty-
relsen så beslutar

§ 10 Revision
Tillägg: Val av revisorer och revisorersättare väljs på ett 
år.
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Proposition nr 2 till årsmötet 2023-04-20

Styrelsen föreslår årsmötet nedanstående.
• Busskostnader inkl chaufför vid endagsresor höst 

2023 och vår 2024. Resenären betalar mat och inträ-
den. Resenärerna måste vara medlemmar i kamratför-
eningen.

• Subventionera föredragshållare en gång per år.
• Subventionera hela måltiden inklusive ramlösa och 

lättöl vid årsmötet 2024

Proposition nr 3 Årsmötet 2023-04-20

Aktiviteter 2023–2024
• Regementets Dag lördag 27maj 2023
• Södra Skåningaträff 23 november 2023 (jultallrik och 

föredragshållare).
• Årsmöte med Södra Skåningaträff april 2024. 
• Tidningen 3 gånger per år.
• Säkerhetspolitiskt föredrag 30 mars 2023
• Endagsresa söndag 18 juni 2023 Johannamuseet och 

museijärnväg Brösarp -St.Olof
• Slaget vid Lund lördag 30 september 2023 (endags-

resa)
• Endagsresa vår 2024
• Avstädning och försäljning från ” gamla ”museet”.
• Flytt av materiell från gamla museet till gula villan.
• Vård av minnesmärken.
• Guidning Traditionsrummet. 
• Fordonsgruppens aktiviteter Hallgrenska gården.
• Öppet hus Traditionsrummet och Fordonsgruppen 

söndag 3 september 2023.
• Rekrytering av vpl mfl.
• Facebook.
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