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Värmlands Regementes Officerskår

 
 
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av ordförande att leda mötet
§ 3 Val av mötessekreterare
§ 4 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
§ 5 Mötets behöriga utlysande
§ 6 Godkännande av fullmakter, mötets beslutmässighet
§ 7 Godkännande av dagordning
§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019
§ 9 Balans- och resultaträkning
§ 10 Revisorernas berättelse
§ 11 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
§ 12 Styrelsens förslag

• Årsaktivite
• Budget 2020
• Årsavgift 20
• Resa 2022 

§ 13 Motioner 
§ 14 Val av styrelse
§ 15 Val av valberedning
§ 16 Övriga frågor 
§ 17 Mötets avslutande
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 201

Styrelsen för Värmlands R
verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
 
Verksamhetsplanen inneh
protokollförda möten. Årsmötet genomfördes under sedvanliga former på 
Brigadmuseum. 
 
2020 års resa har detaljplanerats under året. Petra på Gruppresor har som alltid 
gjort ett gediget arbete. Resan har förberetts g
genomförde en rekognoseringsresa till Breslau/Wroclaw och 
Fraustadt/Wschowa andra helgen i oktober.
 
Lillejul genomfördes den 
medlemmar. Positivt var att sex tidigare medlemmar 
deltog. Årets lillejul var tjugoårsjubileum efter Värmlands regemente och 
Värmlandsbrigadens indragning och extra resurser hade avdelats. Henrik 
Jemtelius, Mikael Sjökvist, Peter "Grea" Nilsson, Jonas Cattelin, Göran Furberg 
och Fredrik Svärd stod för värdskapet. Våra värdar hade som utlovat arrangerat 
ett mycket värdigt heldagsprogram som gick i nostalgins tecken. Efter att lite 
mer än halva styrkan samlats på Brigadmuseum bar det av med buss till hemligt 
mål, som naturligtvis visade sig vara Sanna Södra. Väl där delades vi in i 
grupper och vår skjutskicklighet testades på olika vapen. Även våra kunskaper i 
ämnet gamla anekdoter prövades under en svår tipspromenad. Före avfärd till 
nästa okända mål serverades pilsner och riktig va
visade sig vara bastun på Skutberget som trots alla diskussioner om Mumin 
visade sig vara i gammalt gott skick. 
 
Efter bastu och ombyte gick färden vidare till Hemvärnets lokaler i gamla 
pjäshallen. De som av olika anledningar int
efterhand och sedvanligt mingel med glögg genomfördes. Efter denna inledning 
av jubileumslillejulen var det dags att inta det välförsedda julbordet som 

 

ERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2019 
 

Styrelsen för Värmlands Regementes Officerskår avger härmed följande 
verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. 

Verksamhetsplanen innehöll årsmöte och lillejul. Styrelsen har genomfört fem
protokollförda möten. Årsmötet genomfördes under sedvanliga former på 

2020 års resa har detaljplanerats under året. Petra på Gruppresor har som alltid 
gjort ett gediget arbete. Resan har förberetts genom att ordföranden och kassören 
genomförde en rekognoseringsresa till Breslau/Wroclaw och 
Fraustadt/Wschowa andra helgen i oktober. 

Lillejul genomfördes den 14 december med 62 anmälda och 60 deltagande 
medlemmar. Positivt var att sex tidigare medlemmar från tiden på Kasernhöjden 
deltog. Årets lillejul var tjugoårsjubileum efter Värmlands regemente och 
Värmlandsbrigadens indragning och extra resurser hade avdelats. Henrik 
Jemtelius, Mikael Sjökvist, Peter "Grea" Nilsson, Jonas Cattelin, Göran Furberg 

Fredrik Svärd stod för värdskapet. Våra värdar hade som utlovat arrangerat 
ett mycket värdigt heldagsprogram som gick i nostalgins tecken. Efter att lite 
mer än halva styrkan samlats på Brigadmuseum bar det av med buss till hemligt 

sade sig vara Sanna Södra. Väl där delades vi in i 
grupper och vår skjutskicklighet testades på olika vapen. Även våra kunskaper i 
ämnet gamla anekdoter prövades under en svår tipspromenad. Före avfärd till 
nästa okända mål serverades pilsner och riktig varmkorv. Det okända målet 
visade sig vara bastun på Skutberget som trots alla diskussioner om Mumin 
visade sig vara i gammalt gott skick.  

Efter bastu och ombyte gick färden vidare till Hemvärnets lokaler i gamla 
pjäshallen. De som av olika anledningar inte deltagit under dagen anslöt 
efterhand och sedvanligt mingel med glögg genomfördes. Efter denna inledning 
av jubileumslillejulen var det dags att inta det välförsedda julbordet som 

egementes Officerskår avger härmed följande 

jul. Styrelsen har genomfört fem 
protokollförda möten. Årsmötet genomfördes under sedvanliga former på 

2020 års resa har detaljplanerats under året. Petra på Gruppresor har som alltid 
enom att ordföranden och kassören 

med 62 anmälda och 60 deltagande 
från tiden på Kasernhöjden 

deltog. Årets lillejul var tjugoårsjubileum efter Värmlands regemente och 
Värmlandsbrigadens indragning och extra resurser hade avdelats. Henrik 
Jemtelius, Mikael Sjökvist, Peter "Grea" Nilsson, Jonas Cattelin, Göran Furberg 

Fredrik Svärd stod för värdskapet. Våra värdar hade som utlovat arrangerat 
ett mycket värdigt heldagsprogram som gick i nostalgins tecken. Efter att lite 
mer än halva styrkan samlats på Brigadmuseum bar det av med buss till hemligt 

sade sig vara Sanna Södra. Väl där delades vi in i 
grupper och vår skjutskicklighet testades på olika vapen. Även våra kunskaper i 
ämnet gamla anekdoter prövades under en svår tipspromenad. Före avfärd till 

rmkorv. Det okända målet 
visade sig vara bastun på Skutberget som trots alla diskussioner om Mumin 

Efter bastu och ombyte gick färden vidare till Hemvärnets lokaler i gamla 
e deltagit under dagen anslöt 

efterhand och sedvanligt mingel med glögg genomfördes. Efter denna inledning 
av jubileumslillejulen var det dags att inta det välförsedda julbordet som 
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levererades av GLG. Alla syntes vara nöjda med att vi nu åter var tillbaka
gamla välkända lokaler och i år fick den välbemannade baren MVG.
Lillejul bildade en bra slutvinjett på året, stämningen var 
alla såg fram mot kommand
 
Efter ett listigt slumpmässigt urval med hjälp av spelkort utsågs nästa års 
arrangörer. De är Henrik Larsson, Kjell Hasselroth, Bert
Jensen, Peter Eriksson, Gunnar Björk, Johan Lindqvist, Marcus Hultvall, Jan 
Collander och Anders Haster
 
Hemsidan har genom ett förtjänstfullt arbete av Johan Lindqvist och Kjell 
Hasselrot utvecklats under 2019 och är nu gemensam med kamratföreningen. 
Hemsidan kompletteras och utvecklas kontinuerligt, nu finns alla våra 
reseberättelser på hemsidan. Genom Kjells ambitiösa arbete har ett stort antal 
historiska dokument publicerats, bland andra utdrag ur gamla Värmlandsörnar. 
Styrelsen rekommenderar medlemmarna att besöka hemsidan med tätare 
intervaller. Huvuddelen av officerskårens 
hemsidan. 
 
Delar av officerskårens kvarvarande samlingar och ägodelar förvaras som 
tidigare i låst utrymme i Svinbäcksberget. Ägodelar
omfattar i huvudsak kvarvarande regementschefsporträtt och ett antal inra
fotografier på officerare samt resterande knekttavlor.
 
Några chefsporträtt, tavlan av Gustav V, kungakannan, 
tavlan med Trossnäsmotiv, två mindre Bror Lind tavlor, kvarvarande delar av
officerskårens bibliotek, soffan från Trossnä
nu deponerade i Brigadmuse
 
Sex chefsporträtt, två knekttavlor, p
Ebersteinpriser, kommunionskärlen och 
Trossnäs” har deponerats i Hemvärn
 

 

levererades av GLG. Alla syntes vara nöjda med att vi nu åter var tillbaka
gamla välkända lokaler och i år fick den välbemannade baren MVG.
Lillejul bildade en bra slutvinjett på året, stämningen var som vanligt 
alla såg fram mot kommande lillejular.  

Efter ett listigt slumpmässigt urval med hjälp av spelkort utsågs nästa års 
arrangörer. De är Henrik Larsson, Kjell Hasselroth, Bert-Ola Jansson, Johnny 
Jensen, Peter Eriksson, Gunnar Björk, Johan Lindqvist, Marcus Hultvall, Jan 
Collander och Anders Haster som håller i stafettpinnen. 

genom ett förtjänstfullt arbete av Johan Lindqvist och Kjell 
Hasselrot utvecklats under 2019 och är nu gemensam med kamratföreningen. 
Hemsidan kompletteras och utvecklas kontinuerligt, nu finns alla våra 

telser på hemsidan. Genom Kjells ambitiösa arbete har ett stort antal 
historiska dokument publicerats, bland andra utdrag ur gamla Värmlandsörnar. 
Styrelsen rekommenderar medlemmarna att besöka hemsidan med tätare 
intervaller. Huvuddelen av officerskårens information delges numer på 

fficerskårens kvarvarande samlingar och ägodelar förvaras som 
tidigare i låst utrymme i Svinbäcksberget. Ägodelarna i Svinbäcksberget 

rvarande regementschefsporträtt och ett antal inra
fotografier på officerare samt resterande knekttavlor. 

tavlan av Gustav V, kungakannan, den stora Bror Lind 
tavlan med Trossnäsmotiv, två mindre Bror Lind tavlor, kvarvarande delar av

bibliotek, soffan från Trossnäs samt officerskårens två örnar finns 
nu deponerade i Brigadmuseums lokaler.  

Sex chefsporträtt, två knekttavlor, prissamlingen i hörnskåpet, fem 
Ebersteinpriser, kommunionskärlen och den stora O W Nilssons tavla ”gata i 

har deponerats i Hemvärnsstiftelsens lokaler.  

levererades av GLG. Alla syntes vara nöjda med att vi nu åter var tillbaka i 
gamla välkända lokaler och i år fick den välbemannade baren MVG. 

som vanligt hög och 

Efter ett listigt slumpmässigt urval med hjälp av spelkort utsågs nästa års 
Ola Jansson, Johnny 

Jensen, Peter Eriksson, Gunnar Björk, Johan Lindqvist, Marcus Hultvall, Jan 

genom ett förtjänstfullt arbete av Johan Lindqvist och Kjell 
Hasselrot utvecklats under 2019 och är nu gemensam med kamratföreningen. 
Hemsidan kompletteras och utvecklas kontinuerligt, nu finns alla våra 

telser på hemsidan. Genom Kjells ambitiösa arbete har ett stort antal 
historiska dokument publicerats, bland andra utdrag ur gamla Värmlandsörnar. 
Styrelsen rekommenderar medlemmarna att besöka hemsidan med tätare 

information delges numer på 

fficerskårens kvarvarande samlingar och ägodelar förvaras som 
na i Svinbäcksberget 

rvarande regementschefsporträtt och ett antal inramade 

den stora Bror Lind 
tavlan med Trossnäsmotiv, två mindre Bror Lind tavlor, kvarvarande delar av 

fficerskårens två örnar finns 

i hörnskåpet, fem 
den stora O W Nilssons tavla ”gata i 
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Arbetet med att avyttra kårens ägodelar
kan förutses, fortsätter. Avyttring av böcker har genomförts och kommer att 
fortsätta. Möjligheten för kårens medlemmar att köpa böcker ur samlingen 
kvarstår. 
 
Antalet medlemmar var 136
Under året har Göran Magnusson, Sten Olav Olsen och Lars Hornevall lämnat 
oss för alltid men finns bevarade i våra minnen. På hemsidan finns en 
minnesbok där vi alla kan skriva något om eller till 
 
Officerskårens samlade ekonomiska tillgångar förvaltas och redovisas från och 
med verksamhetsåret 2017 enligt de stadgar som fastställdes 
 
Styrelsen framför sitt tack till alla som under året
 
 
 
 
Björn Tomtlund Anders Olsson 
Ordförande  Vice ordförande
  
 
 
Lars Hornevall Henrik Larsson
Sekreterare  Ledamot
 
  
Albert Langenbach  
Ledamot  
 
 
KaarelPütsep  
Styrelsesuppleant  
 

 

kårens ägodelar, då förvaringssvårigheter 
, fortsätter. Avyttring av böcker har genomförts och kommer att 

fortsätta. Möjligheten för kårens medlemmar att köpa böcker ur samlingen 

talet medlemmar var 136 den 31 december 2019. 
Under året har Göran Magnusson, Sten Olav Olsen och Lars Hornevall lämnat 
oss för alltid men finns bevarade i våra minnen. På hemsidan finns en 
minnesbok där vi alla kan skriva något om eller till våra avlidna kamrater. 

Officerskårens samlade ekonomiska tillgångar förvaltas och redovisas från och 
med verksamhetsåret 2017 enligt de stadgar som fastställdes 2017

ack till alla som under året medverkat i kårens aktiviteter.

Anders Olsson  Reine Axelsson 
Vice ordförande Kassör 

Henrik Larsson Nils-Erik Karlsson
Ledamot  Ledamot  

  

 Kenneth Jansson 
 Styrelsesuppleant 

förvaringssvårigheter under 2020 
, fortsätter. Avyttring av böcker har genomförts och kommer att 

fortsätta. Möjligheten för kårens medlemmar att köpa böcker ur samlingen 

Under året har Göran Magnusson, Sten Olav Olsen och Lars Hornevall lämnat 
oss för alltid men finns bevarade i våra minnen. På hemsidan finns en 

våra avlidna kamrater.  

Officerskårens samlade ekonomiska tillgångar förvaltas och redovisas från och 
2017-04-11. 

medverkat i kårens aktiviteter. 

Erik Karlsson 
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RESULTAT OCH BALANSRÄKNING 
 

RESULTATRÄKNING
Rörelsens intäkter          
Försäljning 
Medlemmar  
Lille Jul  
Resa Polen 
Ränta 
Summa 
 
Rörelsens kostnader 
Lillejul            

Årsmöte 
Resa Polen  

Gåvor, uppvaktning mm 

Förvaltning + skatt  

Hemsidan 
Administration mm  

Summa 
 
Resultat 
Överskott 
 
 
 

Fordringar 
Bokbob   
Obetalda medlemsavgifter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESULTAT OCH BALANSRÄKNING 201

RESULTATRÄKNING  
         Intäkt/Utgift         Budget           

5 181 kr 2 750 kr 
20 100 kr 20 250 kr 
23 650 kr 21 000 kr 

117 700 kr 0 kr 
0 kr 0 kr 

166 631 kr 44 000 kr 

32 431 kr 30 000 kr 
4 125 kr 3 250 kr 

 42 300 kr 0 kr 

  1 300 kr 500 kr 
3 714 kr 4 250 kr 
1 341kr 1 000 kr 
4 441 kr 5 000kr 

89 652 kr 44 000 kr 

76 979 kr  

5 000 kr 
6 200 kr 

2019-12-31 

           Mot budget 
2 431 kr 
  -150 kr 
2 650 kr 

117 700 kr 
0 kr 

122 631 kr 

- 2 431 kr 
- 875 kr 
- 42 300 

kr 
- 800 kr 
    536 kr 
- 341 kr 

559 kr 
-45 652 kr 
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BALANSRÄKNING  
Tillgångar 
2019-12-31 
Nordea Plusgiro 
Enskilda kassan aktier(1200 st á 
Depåkonto 
Fonder 
Sparkonto  
Skattekonto 
Summa tillgångar 
 
 
Skulder och eget kapital) 
Eget kapital 
Redovisat resultat 
Summa skulder och eget kapital
 
 
Tillgångar 
2018-12-31 
Bank SEB 
Enskilda kassan aktier (1200 x 77,92 kr)
Summa tillgångar 
 
Skulder och eget kapital 
Eget kapital 
Redovisat resultat 
Summa skulder och eget kapital
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

49 221,70 kr 
(1200 st á 83,02 kr) 97 872 kr 

1200 44 kr 
1 870,50 kr 
210 000 kr 

83 kr 
360 247,64 kr 

 
283 267,60kr 
76 979,04 kr 

Summa skulder och eget kapital 360 247,64 kr 

189,763,60 kr 
(1200 x 77,92 kr) 93,504 kr 

283,267,60 kr 

263,227,31 kr 
20,040,29 kr 

Summa skulder och eget kapital 283,267,60 kr 
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STYRELSENS FÖRSLAG TILL Å
 
Årsaktivitet 
Lillejul  12
Årsmöte    1 
 
2020 
Styrelsemöte 20
Styrelsemöte   8
Styrelsemöte 12
 
2021 
Styrelsemöte 11
Styrelsemöte   1 april kl. 17
Resa till Fraustad 22 alt 24 juni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FÖRSLAG TILL Å RSAKTIVITETER 2020

2 alt 19 december  Hemvärnsgården
1 april 2021   Brigadmuseum

0 augusti kl. 18.00  Brigadmuseum
8 oktober kl. 18.00  Brigadmuseum
2 december kl. 16.00   Hemvärnsgården

1 februari kl. 18.00  Brigadmuseum
1 april kl. 17.00  Brigadmuseum

22 alt 24 juni  Centralstation

RSAKTIVITETER 2020  

Hemvärnsgården 
Brigadmuseum 

Brigadmuseum 
Brigadmuseum 
Hemvärnsgården 

Brigadmuseum 
Brigadmuseum 
Centralstation 
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FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 
 

INTÄKTER 
Medlemmar, 140st x 150 kr
Lillejul, 60st x 350 kr 
Försäljning 
Summa 
                 
UTGIFTER 
Lillejul, 60st x 400kr  
Årsmöte 
Gåvor, uppvaktning, övrigt
Förvaltning 
Hemsida 
Styrelsen 
Summa 
 
RESULTAT 
Överskott 
 
 
ÅRSAVGIFT 
 
Oförändrad 150 SEK för 2021
Årsavgiften skall vara inbetald senast
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2020 

0 kr 21 000 kr 
21 000 kr 
3 000 kr 

45,000 kr 

24 000 kr 
4 500 kr 

Gåvor, uppvaktning, övrigt 1 500kr 
4 000 kr 
1 000 kr 
5 000 kr 

40 000 kr 

5 000 kr 

Oförändrad 150 SEK för 2021  
savgiften skall vara inbetald senast sista januari varje år. 
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Styrelsens förslag till genomförande av en 
alternativ 2023. 

 
1. Officerskårens styrelse föreslår att ytterligare en resa i spåren av 

Värmlands regemente genomförs 2022 alternativ 2023.
2. Resans geografiska mål ska i enlighet med tidigare resor ha anknytning 

till regementets hist
3. Planeringsinriktningen är att resan genomförs under en vecka i slutet av 

juni. 
4. Resan ska till del finansieras av officerskårens medel. Styrelsen föreslår 

att resan totalt understöds med maximalt 
kronor per deltagare en

5. Finansieringen utformas så att deltagarna betalar huvuddelen av resans 
kostnader.  

6. Styrelsen föreslår att årsmötet uppdrar till styrelsen att planera och 
genomföra resan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Styrelsens förslag till genomförande av en resa under sommaren 2022

Officerskårens styrelse föreslår att ytterligare en resa i spåren av 
mlands regemente genomförs 2022 alternativ 2023. 

Resans geografiska mål ska i enlighet med tidigare resor ha anknytning 
till regementets historia.   
Planeringsinriktningen är att resan genomförs under en vecka i slutet av 

Resan ska till del finansieras av officerskårens medel. Styrelsen föreslår 
att resan totalt understöds med maximalt 50 000 kronor och högst 2
kronor per deltagare enligt separat kostnadskalkyl. 
Finansieringen utformas så att deltagarna betalar huvuddelen av resans 

Styrelsen föreslår att årsmötet uppdrar till styrelsen att planera och 

resa under sommaren 2022 

Officerskårens styrelse föreslår att ytterligare en resa i spåren av 

Resans geografiska mål ska i enlighet med tidigare resor ha anknytning 

Planeringsinriktningen är att resan genomförs under en vecka i slutet av 

Resan ska till del finansieras av officerskårens medel. Styrelsen föreslår 
000 kronor och högst 2 500 

Finansieringen utformas så att deltagarna betalar huvuddelen av resans 

Styrelsen föreslår att årsmötet uppdrar till styrelsen att planera och 
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Värmlands regementes o

Antagna vid årsmötet 2002-09
2012-04-25 samt 2017-04-11. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Värmlands regementes officerskårs
stadgar 

 
 

09-26 Mindre förändringar fatställda av årsmöte
 

fficerskårs 

örändringar fatställda av årsmöten 2007-03-29 och 
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Värmlands Regementes Officerskårs tillkomst
 
 
Som erkänsla för avgörande insatser under slaget vid Narva år
konungen Karl XII dåvarande Närke
 
Då regementet år 1812 delas i Närke och Värmlands regementen drogs det lott om vilken 
officerskår som skulle behålla hedersknappen. Som 
kassa. Nerikes regemente vann lottdragningen och därmed hedersknappen.
 
Kassan tillföll Kungliga Wermlands regemente och benämndes Grundfondens Cassa.
 
”Sedan officerskåren vid Kungliga Wermlands regemente den 9 juni 
att den då befintliga s.k. Gundfondens cassa, vilken hade till ändamål att betrygga 
regementets officerare återfå en
avseende icke längre förefanns, under benämningen Kungli
officerskårs kassa skulle fortfarande bibehållas” till officerskårens gemensamma framtida 
gagn och nytta med det villkor, att kapitalet icke fine understiga 13
officerskåren denna dag ( 1 september 1901) med fasthåll
nedanstående förnyade stadgar för kassan, vars benämning ändras till ovanstående, (utdrag ur 
officerskårens protokoll den 1 september 1901).
 
Då ny befälsordning infördes 1983 sammanfördes de tre tidigare kårerna i en yr
1982 reviderades och fastställdes reglementet för ”officerskassan och officerskårens fonder”.
 
Reglementet föreskrev bl. a. att ”Officerskårens tillhöriga fonder förvaltas och dess 
angelägenheter handhas av en direktion benämnd Värmlands Re
Kassadirektion”. 
 
Det framgick dock ingenstans vad Officerskåren är eller vilken verksamhet den i egenskap av 
intresseförening skall/vill ägna sig åt. Därav följde att det rådde stor osäkerhet om vilka 
”angelägenheter” Kassadirektione
 
Revidering av reglementet med anledning av ny befälsordning har ej skett.
 
Vid ordinarie årsmöte 1991-08
ideell intresseförening benämnd ”Värmlands Regementes Officerskår” i vi
och dess fonder skulle ingå. 
 
Vid ett extra möte 1992-12-16 tog kåren det första beslutet, (av två på varandra följande varav 
ett vid årsmöte, enligt stadgarna), mot upplösning av kåren med hänsyn till hotet om 
nedläggning, detta för att ge handlingsfrihet till årsmöte 2000
 

 

Värmlands Regementes Officerskårs tillkomst. 

Som erkänsla för avgörande insatser under slaget vid Narva år 1700, tilldelade hans Majestät 
konungen Karl XII dåvarande Närke-Värmlands regementes officerskår en hedersknapp.

Då regementet år 1812 delas i Närke och Värmlands regementen drogs det lott om vilken 
officerskår som skulle behålla hedersknappen. Som motprestation uppsattes Officerskårens 
kassa. Nerikes regemente vann lottdragningen och därmed hedersknappen. 

Kassan tillföll Kungliga Wermlands regemente och benämndes Grundfondens Cassa.

”Sedan officerskåren vid Kungliga Wermlands regemente den 9 juni 1834 enhälligt beslutat, 
att den då befintliga s.k. Gundfondens cassa, vilken hade till ändamål att betrygga 

en del av deras erlagda ackord, men vars behövlighet i detta 
avseende icke längre förefanns, under benämningen Kungliga Värmlands regementes 
officerskårs kassa skulle fortfarande bibehållas” till officerskårens gemensamma framtida 
gagn och nytta med det villkor, att kapitalet icke fine understiga 13,500 kronor, har 
officerskåren denna dag ( 1 september 1901) med fasthållandet av nämnda villkor, fastställt 
nedanstående förnyade stadgar för kassan, vars benämning ändras till ovanstående, (utdrag ur 
officerskårens protokoll den 1 september 1901). 

Då ny befälsordning infördes 1983 sammanfördes de tre tidigare kårerna i en yr
1982 reviderades och fastställdes reglementet för ”officerskassan och officerskårens fonder”.

Reglementet föreskrev bl. a. att ”Officerskårens tillhöriga fonder förvaltas och dess 
angelägenheter handhas av en direktion benämnd Värmlands Regementes Officerskårs 

Det framgick dock ingenstans vad Officerskåren är eller vilken verksamhet den i egenskap av 
intresseförening skall/vill ägna sig åt. Därav följde att det rådde stor osäkerhet om vilka 
”angelägenheter” Kassadirektionen skulle handha. 

Revidering av reglementet med anledning av ny befälsordning har ej skett. 

08-30 beslutade Officerskassans medlemmar enhälligt att bilda en 
ideell intresseförening benämnd ”Värmlands Regementes Officerskår” i vilken Officerskassan 

16 tog kåren det första beslutet, (av två på varandra följande varav 
ett vid årsmöte, enligt stadgarna), mot upplösning av kåren med hänsyn till hotet om 

t ge handlingsfrihet till årsmöte 2000-05-25. 

1700, tilldelade hans Majestät 
Värmlands regementes officerskår en hedersknapp. 

Då regementet år 1812 delas i Närke och Värmlands regementen drogs det lott om vilken 
motprestation uppsattes Officerskårens 

 

Kassan tillföll Kungliga Wermlands regemente och benämndes Grundfondens Cassa. 

1834 enhälligt beslutat, 
att den då befintliga s.k. Gundfondens cassa, vilken hade till ändamål att betrygga 

av deras erlagda ackord, men vars behövlighet i detta 
ga Värmlands regementes 

officerskårs kassa skulle fortfarande bibehållas” till officerskårens gemensamma framtida 
00 kronor, har 

andet av nämnda villkor, fastställt 
nedanstående förnyade stadgar för kassan, vars benämning ändras till ovanstående, (utdrag ur 

Då ny befälsordning infördes 1983 sammanfördes de tre tidigare kårerna i en yrkesofficerskår. 
1982 reviderades och fastställdes reglementet för ”officerskassan och officerskårens fonder”. 

Reglementet föreskrev bl. a. att ”Officerskårens tillhöriga fonder förvaltas och dess 
gementes Officerskårs 

Det framgick dock ingenstans vad Officerskåren är eller vilken verksamhet den i egenskap av 
intresseförening skall/vill ägna sig åt. Därav följde att det rådde stor osäkerhet om vilka 

 

30 beslutade Officerskassans medlemmar enhälligt att bilda en 
lken Officerskassan 

16 tog kåren det första beslutet, (av två på varandra följande varav 
ett vid årsmöte, enligt stadgarna), mot upplösning av kåren med hänsyn till hotet om 
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Vid årsmöte 2000-05-25 beslutade officerskåren att fullfölja beslut enligt 1991 trots att 
Värmlands Regemente och Värmlandsbrigaden läggs ner 2000
genomföras efter fem (5) år, för att säkerställa att kårens syfte inte går förlorat. Beslutet 
innebar en revidering av styrelsens sammansättning och stadgar. En förändrad inriktning av 
kårens verksamhet under 2000 beslutades. De
medel reducerades kraftig. Om kåren slutligt skall upphöra skall kvarstående tillgångar 
fonderas i stiftelseform, (Stiftelsen Värmlands Regementes minnesfond).
 
 
§ 1. Syfte 
Värmlands Regementes Officerskår är en ideell intresseförening med säte i Värmland som 
skall verka för att: 

• Bevara Värmlands Regementes och Värmlandsbrigadens minne och anseende
• Stärka sammanhållningen och samhörigheten bland officerskårens medlemmar och 

deras familjer 
• Främja god yrkesetik 
• Förvalta Officerskårens gemensamma egendom och tillgångar

 
 
§ 2. Medlemmar 
Samtliga som såsom yrkesofficerare tillhört Värmlands Regemente eller Värmlandsbrigaden, 
såvida de erlagt stadgade inträdes
om avgift, trots påminnelse, inte erlagts för föregående ve
styrelsen uteslutas ur officerskåren om denne i ord eller handling bryter mot dessa stadgar 
eller i övrigt i sitt uppträdande visat sig ovärdig medlemskap i officerskåren.
 
 
§ 3.  Inträdes- och årsavgifter
Vid inträde i Värmlands Regementes Officerskår erläggs inträdesavgift. Denna betalas endast 
en gång. Officerskårens medlemmar erlägger dessutom årsavgift. Inträdes
storlek bestäms av årsmötet. Årsavgiften fastställs för året efter årsmötet. 
 
 
§ 4. Styrelse 
Officerskåren väljer vid årsmöte en styrelse, som minst skall bestå av:

• Ordförande, tillika ordförande i Kongl. Wermlands Regementes enskilda kassa
• Vice ordförande, tillika vice ordförande i Kongl. Wermlands Regementes enskilda 

kassa 
• Ledamot, tillika ledam
• Ledamot, tillika ledamot i Kongl. Wermlands Regementes enskilda kassa
• Ledamot, tillika ledamot i Kongl. Wermlands Regementes enskilda kassa
• Ledamot, tillika ledamot i Kongl. Wermlands Regementes enskilda kass

 

25 beslutade officerskåren att fullfölja beslut enligt 1991 trots att 
Värmlands Regemente och Värmlandsbrigaden läggs ner 2000-06-30. En kontrollstation skall 

ör att säkerställa att kårens syfte inte går förlorat. Beslutet 
innebar en revidering av styrelsens sammansättning och stadgar. En förändrad inriktning av 
kårens verksamhet under 2000 beslutades. Denna inriktning innebar att kårens sammanlagda 

rades kraftig. Om kåren slutligt skall upphöra skall kvarstående tillgångar 
fonderas i stiftelseform, (Stiftelsen Värmlands Regementes minnesfond). 

Värmlands Regementes Officerskår är en ideell intresseförening med säte i Värmland som 

Bevara Värmlands Regementes och Värmlandsbrigadens minne och anseende
Stärka sammanhållningen och samhörigheten bland officerskårens medlemmar och 

Förvalta Officerskårens gemensamma egendom och tillgångar 

 
Samtliga som såsom yrkesofficerare tillhört Värmlands Regemente eller Värmlandsbrigaden, 
såvida de erlagt stadgade inträdes- och årsavgifter. Medlem utesluts genom styrelsens beslut 
om avgift, trots påminnelse, inte erlagts för föregående verksamhetsår. Medlem kan av
styrelsen uteslutas ur officerskåren om denne i ord eller handling bryter mot dessa stadgar 
eller i övrigt i sitt uppträdande visat sig ovärdig medlemskap i officerskåren.

och årsavgifter 
Regementes Officerskår erläggs inträdesavgift. Denna betalas endast 

en gång. Officerskårens medlemmar erlägger dessutom årsavgift. Inträdes- 
storlek bestäms av årsmötet. Årsavgiften fastställs för året efter årsmötet.  

Officerskåren väljer vid årsmöte en styrelse, som minst skall bestå av: 
Ordförande, tillika ordförande i Kongl. Wermlands Regementes enskilda kassa
Vice ordförande, tillika vice ordförande i Kongl. Wermlands Regementes enskilda 

Ledamot, tillika ledamot i Kongl. Wermlands Regementes enskilda kassa
Ledamot, tillika ledamot i Kongl. Wermlands Regementes enskilda kassa
Ledamot, tillika ledamot i Kongl. Wermlands Regementes enskilda kassa
Ledamot, tillika ledamot i Kongl. Wermlands Regementes enskilda kass

25 beslutade officerskåren att fullfölja beslut enligt 1991 trots att 
30. En kontrollstation skall 

ör att säkerställa att kårens syfte inte går förlorat. Beslutet 
innebar en revidering av styrelsens sammansättning och stadgar. En förändrad inriktning av 

inriktning innebar att kårens sammanlagda 
rades kraftig. Om kåren slutligt skall upphöra skall kvarstående tillgångar 

Värmlands Regementes Officerskår är en ideell intresseförening med säte i Värmland som 

Bevara Värmlands Regementes och Värmlandsbrigadens minne och anseende 
Stärka sammanhållningen och samhörigheten bland officerskårens medlemmar och 

Samtliga som såsom yrkesofficerare tillhört Värmlands Regemente eller Värmlandsbrigaden, 
och årsavgifter. Medlem utesluts genom styrelsens beslut 

rksamhetsår. Medlem kan av 
styrelsen uteslutas ur officerskåren om denne i ord eller handling bryter mot dessa stadgar 
eller i övrigt i sitt uppträdande visat sig ovärdig medlemskap i officerskåren. 

Regementes Officerskår erläggs inträdesavgift. Denna betalas endast 
 och årsavgiftens 

Ordförande, tillika ordförande i Kongl. Wermlands Regementes enskilda kassa 
Vice ordförande, tillika vice ordförande i Kongl. Wermlands Regementes enskilda 

ot i Kongl. Wermlands Regementes enskilda kassa 
Ledamot, tillika ledamot i Kongl. Wermlands Regementes enskilda kassa 
Ledamot, tillika ledamot i Kongl. Wermlands Regementes enskilda kassa 
Ledamot, tillika ledamot i Kongl. Wermlands Regementes enskilda kassa 
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• Ledamot, tillika ledamot i Kongl. Wermlands Regementes enskilda kassa
• Två styrelsesuppleanter, tillika suppleanter i Kongl. Wermlands Regementes enskilda 

kassa  
• Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör som tillika skall vara redogörare för 

Kongl. Wermlands Regementes enskilda kassa. Ordförande och vice ordförande väljs 
för ett år. Övriga ledamöter väljs för två år. Suppleanter väljs för ett år. Styrelsen väljs, 
om möjligt, så att ej mer än hälften av styrelsemedlemmarna byts vid samma tillfälle.

 
 
§ 5. Styrelsens uppgifter
Handhar Officerskårens angelägenheter.
Förvaltar Officerskårens tillhörande kapital och ägodelar.
Svarar för kontakten med Värmlands Regementes traditionsbärare.
Handhar Officerskårens egendom och tillgångar.
Ansvarar för inventarieförteckning. Ansvarar för aktuell medlemsmatrikel (inklusive historik) 
upprättas. 
Planerar och genomför Officerskårens aktiviteter.
 
 
§ 6. Verksamhetsår
Verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår. Styrelsen är dock ansvarig för 
verksamheten intill dess att årsmötet utsett ny styrelse.
 
 
§ 7.  Sammanträden
Officerskåren håller årsmöte årligen för maj månads utgång. Vid årsmötet skall följande 
förekomma: 

• Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
• Mötets stadegenliga utlysa
• Styrelsen årsberättelse 
• Resultat och balansräkning
• Revisionsberättelse. 
• Fråga om ansvarsfrihet
• Motioner 
• Styrelsens förslag till kommande verksamhet
• Fastställande av inkomst
• Val av funktionärer 
• Val av valberedning 
• Övriga frågor 

 
 

 

Ledamot, tillika ledamot i Kongl. Wermlands Regementes enskilda kassa
Två styrelsesuppleanter, tillika suppleanter i Kongl. Wermlands Regementes enskilda 

Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör som tillika skall vara redogörare för 
Wermlands Regementes enskilda kassa. Ordförande och vice ordförande väljs 

för ett år. Övriga ledamöter väljs för två år. Suppleanter väljs för ett år. Styrelsen väljs, 
om möjligt, så att ej mer än hälften av styrelsemedlemmarna byts vid samma tillfälle.

Styrelsens uppgifter 
Handhar Officerskårens angelägenheter. 
Förvaltar Officerskårens tillhörande kapital och ägodelar. 
Svarar för kontakten med Värmlands Regementes traditionsbärare. 
Handhar Officerskårens egendom och tillgångar. 

ieförteckning. Ansvarar för aktuell medlemsmatrikel (inklusive historik) 

Planerar och genomför Officerskårens aktiviteter. 

Verksamhetsår 
och räkenskapsår omfattar kalenderår. Styrelsen är dock ansvarig för 

dess att årsmötet utsett ny styrelse. 

Sammanträden 
Officerskåren håller årsmöte årligen för maj månads utgång. Vid årsmötet skall följande 

Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
genliga utlysande och godkännande av dagordning 

 
Resultat och balansräkning 

Fråga om ansvarsfrihet 

Styrelsens förslag till kommande verksamhet 
Fastställande av inkomst- och utgiftsstat, samt års- och inträdesavgifter

Ledamot, tillika ledamot i Kongl. Wermlands Regementes enskilda kassa 
Två styrelsesuppleanter, tillika suppleanter i Kongl. Wermlands Regementes enskilda 

Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör som tillika skall vara redogörare för 
Wermlands Regementes enskilda kassa. Ordförande och vice ordförande väljs 

för ett år. Övriga ledamöter väljs för två år. Suppleanter väljs för ett år. Styrelsen väljs, 
om möjligt, så att ej mer än hälften av styrelsemedlemmarna byts vid samma tillfälle. 

ieförteckning. Ansvarar för aktuell medlemsmatrikel (inklusive historik) 

och räkenskapsår omfattar kalenderår. Styrelsen är dock ansvarig för 

Officerskåren håller årsmöte årligen för maj månads utgång. Vid årsmötet skall följande 

Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet 

och inträdesavgifter 
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Extra möte 
Extra möte avhålls enligt ordförandes bestämmande eller då minst hälften av 
styrelsemedlemmarna eller föreningsmedlemmarna så begär.
 
 
Kallelse 
Kallelse och dagordning till årsmöte eller 
senast 30 dagar i förväg. Vid årsmötet föreslår valberedningen mötesordförande
 
 
Motioner 
Motion skall vara skriftlig och inlämnas till styrelsens ordförande senast 30 dagar före 
årsmötet. Motion skall behandlas
överlämnas till årsmötet. 
 
 
Styrelsemöten 
Officerskårens styrelse håller styrelsemöte enligt ordförandens bestämmelser. Härutöver hålls 
styrelsemöte om minst hälften av styrelsemedlemmarna så önskar.
 
 
§ 8. Beslutmässighet
Röstberättigade är de som betalt medlemsavgiften för verksamhetsåret före årsmötet. 
Årsmötet är beslutmässigt då det är behörigt utlyst.
Medlem får med fullmakt representera högst två övriga, ej närvarande, medlemmar.
Vid stadgeändring och vid beslut om Officerskårens upplösande fodras en majoritet av minst 
två tredjedelar av på årsmötet närvarande medlemmars angivna röster inklusive fullmakter.
Beslut om Officerskårens upplösande skall fattas av två på varandra följande möten, varav ett
skall vara årsmöte, till vilket även skriftlig kallelse utsänds. Omröstning angående 
Officerskårens upplösande må genomföras skriftligen.
Vid ärendens avgörande i övrigt må öppen omröstning med enkel röstövervikt användas, 
därest icke sluten omröstning be
biträder, utom vid val av funktionärer, då lotten avgör.
Styrelsemedlemmar får ej delta i val av revisorer och revisorsuppleanter.
 
 
§ 9. Protokoll 
Protokoll fört vid årsmöte eller extra möte skall i
de vid mötet valda justeringsmännen och publiceras på hemsidan. Protokoll förvaras av 
sekreteraren. 
 
 

 

Extra möte avhålls enligt ordförandes bestämmande eller då minst hälften av 
styrelsemedlemmarna eller föreningsmedlemmarna så begär. 

Kallelse och dagordning till årsmöte eller extra möte kungörs på Officerskårens hemsida 
senast 30 dagar i förväg. Vid årsmötet föreslår valberedningen mötesordförande

Motion skall vara skriftlig och inlämnas till styrelsens ordförande senast 30 dagar före 
årsmötet. Motion skall behandlas av styrelsen, varefter den tillsammans med yttrande 

Officerskårens styrelse håller styrelsemöte enligt ordförandens bestämmelser. Härutöver hålls 
styrelsemöte om minst hälften av styrelsemedlemmarna så önskar. 

Beslutmässighet 
Röstberättigade är de som betalt medlemsavgiften för verksamhetsåret före årsmötet. 
Årsmötet är beslutmässigt då det är behörigt utlyst. 
Medlem får med fullmakt representera högst två övriga, ej närvarande, medlemmar.

och vid beslut om Officerskårens upplösande fodras en majoritet av minst 
två tredjedelar av på årsmötet närvarande medlemmars angivna röster inklusive fullmakter.
Beslut om Officerskårens upplösande skall fattas av två på varandra följande möten, varav ett
skall vara årsmöte, till vilket även skriftlig kallelse utsänds. Omröstning angående 
Officerskårens upplösande må genomföras skriftligen. 
Vid ärendens avgörande i övrigt må öppen omröstning med enkel röstövervikt användas, 
därest icke sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande 
biträder, utom vid val av funktionärer, då lotten avgör. 
Styrelsemedlemmar får ej delta i val av revisorer och revisorsuppleanter. 

Protokoll fört vid årsmöte eller extra möte skall inom fyra veckor justeras av ordföranden och 
de vid mötet valda justeringsmännen och publiceras på hemsidan. Protokoll förvaras av 

Extra möte avhålls enligt ordförandes bestämmande eller då minst hälften av 

extra möte kungörs på Officerskårens hemsida 
senast 30 dagar i förväg. Vid årsmötet föreslår valberedningen mötesordförande 

Motion skall vara skriftlig och inlämnas till styrelsens ordförande senast 30 dagar före 
av styrelsen, varefter den tillsammans med yttrande 

Officerskårens styrelse håller styrelsemöte enligt ordförandens bestämmelser. Härutöver hålls 

Röstberättigade är de som betalt medlemsavgiften för verksamhetsåret före årsmötet. 

Medlem får med fullmakt representera högst två övriga, ej närvarande, medlemmar. 
och vid beslut om Officerskårens upplösande fodras en majoritet av minst 

två tredjedelar av på årsmötet närvarande medlemmars angivna röster inklusive fullmakter. 
Beslut om Officerskårens upplösande skall fattas av två på varandra följande möten, varav ett 
skall vara årsmöte, till vilket även skriftlig kallelse utsänds. Omröstning angående 

Vid ärendens avgörande i övrigt må öppen omröstning med enkel röstövervikt användas, 
gärs. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande 

nom fyra veckor justeras av ordföranden och 
de vid mötet valda justeringsmännen och publiceras på hemsidan. Protokoll förvaras av 
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§ 10. Valberedning
Vid årsmötet väljs en valberedning om tre (3) ledamöter och en (1) suppleant för en tid av 
år. 
Före årsmötet skall val enligt § 4 och § 7 förberedas av valberedningen.
 
 
§ 11. Revision 
Vid årsmötet väljs två (2) revisorer och en (1) suppleant för en tid av ett (1) år. Det åligger 
revisorerna att granska Officerskårens samt Enskilda kassan med tillhörande fonders 
räkenskaper med verifikationer och avge berättelse med yttrande angående ans
styrelsen.  
 
 
§ 12. Representation
Officerskårens representation sker i huvudsak i samband med fester och uppvaktningar.
 
 
§ 13. Uppvaktningar
Officerskåren uppvaktar medlemmar som fyller 60 år med en miniatyrfana. Härutöver må 
uppvaktningar ske enligt beslut i varje särskilt fall.
 
 
§ 14.  Middagar och samkväm
Officerskårens aktiviteter framgår av den årliga verksamhetsplanen. Högtidsmiddag, Lille Jul 
och andra aktiviteter anordnas enligt årsmötets beslut. Officerskåren stödjer Värmlands 
Regementes kamratförening, traditionsverksamhet etc. enligt verksamhetsplanen.
 
 
§ 15. Officerskårens upplösande
När Officerskårens verksamhet inte längre uppfyller målet med kårens syfte, skall styrelsen 
föreslå kårens upplösande 
Om Officerskåren upplöses skall följande principiella inriktning gälla

• Kårens tillgångar fonderas i stiftelseform (Stiftelsen Värmlands Regementes 
minnesfond) 

• Stiftelsens avkastning skall i huvudsak användas för vården av regementes minne och 
för att stödja välgörande ändamål.

• Möjl igheten att utdela stipendier skall även övervägas.
 
 
 
 

 

Valberedning 
Vid årsmötet väljs en valberedning om tre (3) ledamöter och en (1) suppleant för en tid av 

Före årsmötet skall val enligt § 4 och § 7 förberedas av valberedningen. 

Vid årsmötet väljs två (2) revisorer och en (1) suppleant för en tid av ett (1) år. Det åligger 
revisorerna att granska Officerskårens samt Enskilda kassan med tillhörande fonders 
räkenskaper med verifikationer och avge berättelse med yttrande angående ans

Representation 
Officerskårens representation sker i huvudsak i samband med fester och uppvaktningar.

Uppvaktningar   
Officerskåren uppvaktar medlemmar som fyller 60 år med en miniatyrfana. Härutöver må 

ar ske enligt beslut i varje särskilt fall. 

Middagar och samkväm 
Officerskårens aktiviteter framgår av den årliga verksamhetsplanen. Högtidsmiddag, Lille Jul 
och andra aktiviteter anordnas enligt årsmötets beslut. Officerskåren stödjer Värmlands 

egementes kamratförening, traditionsverksamhet etc. enligt verksamhetsplanen.

Officerskårens upplösande 
När Officerskårens verksamhet inte längre uppfyller målet med kårens syfte, skall styrelsen 

skall följande principiella inriktning gälla 
Kårens tillgångar fonderas i stiftelseform (Stiftelsen Värmlands Regementes 

Stiftelsens avkastning skall i huvudsak användas för vården av regementes minne och 
för att stödja välgörande ändamål. 

igheten att utdela stipendier skall även övervägas. 

Vid årsmötet väljs en valberedning om tre (3) ledamöter och en (1) suppleant för en tid av ett 

Vid årsmötet väljs två (2) revisorer och en (1) suppleant för en tid av ett (1) år. Det åligger 
revisorerna att granska Officerskårens samt Enskilda kassan med tillhörande fonders 
räkenskaper med verifikationer och avge berättelse med yttrande angående ansvarsfrihet för 

Officerskårens representation sker i huvudsak i samband med fester och uppvaktningar. 

Officerskåren uppvaktar medlemmar som fyller 60 år med en miniatyrfana. Härutöver må 

Officerskårens aktiviteter framgår av den årliga verksamhetsplanen. Högtidsmiddag, Lille Jul 
och andra aktiviteter anordnas enligt årsmötets beslut. Officerskåren stödjer Värmlands 

egementes kamratförening, traditionsverksamhet etc. enligt verksamhetsplanen. 

När Officerskårens verksamhet inte längre uppfyller målet med kårens syfte, skall styrelsen 

Kårens tillgångar fonderas i stiftelseform (Stiftelsen Värmlands Regementes 

Stiftelsens avkastning skall i huvudsak användas för vården av regementes minne och 
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Valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 
 
 
Följande kandidater föreslås för inval i Värmlands regementes officerskårs styrelse
 
Ordförande  Björn Tomtlund
Vice ordförande  Anders Olsson
Ledamot   Henrik Larsson
Ledamot  Reine Axelsson
Ledamot    Nils
Ledamot  Kenneth 
Ledamot        Albert Langenbach
Styrelsesuppleant  Per
Styrelsesuppleant   Kaarel Pütsep
Revisor  Lars Larsson
Revisor  Mikael Sjökvist
Revisorssuppleant  Owe Stedenfeldt
 
Om så skulle befinnas lämpligt ställer sig valberedningen, 
 
 
 
 
 
 
Karlstad 2020-04-25 
 
 
BENGT FRANSSON  
Bengt Fransson   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 

Följande kandidater föreslås för inval i Värmlands regementes officerskårs styrelse

Björn Tomtlund Omval 
Anders Olsson Omval 
Henrik Larsson 1 år kvar 
Reine Axelsson Omval 
Nils-Erik Karlsson 1 år kvar 
Kenneth Jansson Nyval 
Albert Langenbach Omval 
Per-Anders Berglund Nyval 
Kaarel Pütsep Omval 
Lars Larsson Omval 
Mikael Sjökvist Omval 
Owe Stedenfeldt Omval 

igt ställer sig valberedningen, positiv till omval.  

CHRISTER NYSTRÖM 
Christer Nyström 

Valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 2020/2021 

Följande kandidater föreslås för inval i Värmlands regementes officerskårs styrelse 

Mandatperiod 1 år 
Mandatperiod 1 år 
Mandatperiod 2 år 
Mandatperiod 2 år 
Mandatperiod 2 år 
Mandatperiod 2 år 
Mandatperiod 2 år 
Mandatperiod 1 år 
Mandatperiod 1 år 
Mandatperiod 1 år 
Mandatperiod 1 år 
Mandatperiod 1 år 

positiv till omval.   
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UPPVAKTNINGAR 2020
 

70 år 
500121 Hans Dyllnert
500302 Owe Olsson 
500327 Owe Stedenfeldt
501018 Björn Tomtlund
501102 Erik Larsson 
 
60 år 
600120 Peter Nilsson
600415 Lennart Hammarsten
600701 Ronny Lundberg
600818 Anders Unger
 
50 år 
700512 Mattias Karlsson
700616 Jonas Cattelin
700802 Jon Serrander
700809 Christian Brattström
700902 Tomas Sjölander
700907 Birger Pettersson Wik
 
 
 

 

UPPVAKTNINGAR 2020  

Hans Dyllnert OK 
 OK 

Owe Stedenfeldt OK 
Björn Tomtlund  

  

Peter Nilsson OK 
Lennart Hammarsten OK 
Ronny Lundberg  
Anders Unger  

Mattias Karlsson  
Jonas Cattelin  
Jon Serrander  
Christian Brattström  
Tomas Sjölander  
Birger Pettersson Wik  


