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Protokoll fört vid lagtima Höstgille med Carlstadsgillet fredagen den 23 
november. 
 
Plats: Claessons restaurang, Karolinen 
 
§ 1. Gillets öppnande 
 
Åldermannen Inger Berggrén hälsade medlemmar och de åtta personer, som vid detta Gille 
skulle upptas som medlemmar, välkomna. Ett speciellt välkomnande riktades till Gillets 
närvarande hedersledamöter – Leif Alte och Per Berggrén. 
 
Med anledning av att Höstgillet avhölls i för Gillets del nya lokaler berättade Inger Berggrén 
en del om byggnaden Karolinen. Fakta som hon hämtat från Wikipedia: 
 

”Byggnaden kom till genom att riksdagen beslutade åren 1971 och 1973 att omlokalisera ett 
antal försvarsansknutna myndigheter, ämbetsverk och institutioner för att frigöra och 
minska behovet av fastigheter inom Stockholmsområdet.[1] Uppförandet påbörjades 1974 i 
två etapper, där etapp ett var färdig 1976 och etapp två 1978.[2] Byggnaden, möbler och 
inredning, mark och trädgårdar ritades av arkitekten Gösta Edberg.[3] 

Till en början kom Försvarets sjukvårdsstyrelse, Värnpliktsverket, samt delar av Försvarets 
materielverk och Försvarets forskningsanstalt att flytta in i byggnaden 1976, följt 1978 
av Försvarets civilförvaltning[1] och Civilförsvarsstyrelsen. Vidare tillkom även Bergslagens 
militärområdesstab (Milo B) samt Försvarsområdesstaben vid Värmlands regemente (I 2/Fo 
52). I samband med försvarsbeslutet 1982 påbörjades dock en större nedtrappning av den 
militära verksamheten i fastigheten, då 1500 arbetstillfällen försvann i samband med att ett 
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antal förvaltningar avvecklades eller reducerades. Som en viss kompensation för bortfallet 
kom delar av Försvarets förvaltningsskola (FörvS), vilken senare bildade Försvarets 
förvaltningshögskola (FörvHS), omlokaliseras från Stockholm till Karlstad och Karolinen.[4] 

Genom försvarsbeslutet 2004 kom Försvarsmakten under 2005 att helt lämna både 
Karolinen och Karlstad i sin helhet. De enda verksamheter med militär anknytning som finns 
kvar i fastigheten är Pliktverkets (sedan 2011 Rekryteringsmyndigheten, TRM) huvudkontor 
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som har uppgifter inom 
totalförsvaret och rötter i Statens Räddningsverk (och dessförinnan Civilförsvarsstyrelsen). 
Även Försvarshögskolan (FHS) har verksamhet i byggnaden.” 

MSB har nu nyligen flyttat till Kanikenäset i en grön mycket omtalad byggnad, som ju alla 
känner till. 

Gösta Edberg har också ritat Länsstyrelsens byggnad 1967. Den är i samma stil som Karolinen 
och i samma mörka tegel, som var mode på den tiden. 

Med detta förklarade Inger Berggrén Höstgillet öppnat. 

 

§ 2. Val av ordförande för mötet 

 

Gillets ålderman valdes till ordförande för mötet. 

 

§ 3. Val av sekreterare för mötet 

 

Gillets skrivare valdes till sekreterare för mötet. 

 

§ 4. Val av justeringsmän tillika rösträknare 

 

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Ann-Margret Cohén och Hans Beäff. 

 

§ 5. Fastställande av dagordning 

 

Den föreslagna dagordningen för mötet godkändes. 

 

§ 6. Prövning om Gillets möte är stadgeenligt utlyst 

 

Mötet förklarade att Höstgillet var stadgeenligt utlyst. 
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§ 7. Intagning av nya medlemmar 

 

Till säte och stämma intogs följande nya medlemmar: 

Britt Est 

Birgitta Floren Lepp 

Lars-Olof Nicklasson 

Maud Samuelsoon 

Bo Södergren 

Inger Thyberg 

Kerstin Tolagen 

Cecilia Witt-Brattström 

 

§ 8. Föredragning av lägesrapport beträffande Gillets ekonomi 

 

Gillets skattmästare, Barbro Brolinson, redogjorde för Gillets ekonomi. 

 

Budgeten för år 2018 var baserad på en omslutning på 180 000 kronor. Detta inkluderade ett 
ianspråktagande av 20 000 kronor ur Gillets fonderade medel. Prognosen för 
verksamhetsåret 2018 är att det ekonomiska resultatet kommer att visa ett resultat där 
kostnaderna och intäkterna balanserar på 160 000 kronor. Det innebär att några fondmedel 
inte kommer att behöva ianspråktas. 

 

§ 9. Förslag till verksamhetsplan och budget för år 2019 

 

Lennart Hellqvist och Barbro Brolinson redovisade Gillets råds förslag till verksamhetsplan 
och budget för år 2019 (bilaga 1 a och 1 b). 

 

Gillet beslutade 

 

att fastställa den föreslagna verksamhetsplanen och budgeten för år 2019 

 

§ 10. Beslut om medlemsavgiften 

 

Den i § 9 fastställda budgeten för år 2019 bygger på förutsättningarna att medlemsavgiften 
ökar med 50 kronor till 300 kronor för enskild medlem samt att det införs en möjlighet till en 
”hushållsavgift” med 450 kronor fört två personer i samma hushåll.  
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Gillet beslutade 

 

att fastställa medlemsavgiften för år 2019 till 300 kronor för enskild medlem och 450 kronor 
för två medlemmar i samma hushåll 

 

§ 11. Fastställande av nya stadgar för Carlstads-Gillet 

 

Vid Vårgillet den 20 april 2017 redovisades ett förslag till nya stadgar för Carlstads-Gillet. 
Möjligheten för Gillets medlemmar att inkomma med synpunkter på förslaget har funnits i 
princip fram till dagens möte. Ett förslag har inkommit (från Per Olof Jörnmark), nämligen att 
det i den 9:e paragrafen skall preciseras ”val av ålderman”. Anledningen är att åldermannen 
väljs på ett år av Gillet medan övriga rådsmedlemmar väljs på två år och att rådet självt utser 
olika funktioner inom rådet, som t ex skrivare och skattmästare. 

 

Förslaget till nya stadgar redovisas i bilaga 2. 

 

Vid beslut om stadgarna vid detta Gille skall också ett likalydande beslut fattas vid nästa Gille 
(Vårgillet den 13 april 2019) för att stadgarna skall vinna laga kraft. 

 

Gillet beslutade 

 

att fastställa förslaget till nya stadgar för Carlstads-Gillet 

 

§ 12. Rapport av de viktigaste händelserna sedan senaste Gillet 

 

Inger Berggrén redogjorde för de viktigaste händelserna sedan senaste Gillet. Hennes 
rapport redovisas i bilaga 3. 

 

§ 13. Kommentarer om Gillets senaste tidskrift 

 

Aina Svensson berömde den senaste tidskriften i allmänhet, korrigerade ett årtal och tog 
specifikt upp innehållet i artikeln ”Två brev till stadsarkitekt Henrik Sjöberg”. Hon tyckte att 
breven var välformulerade och beaktansvärda. 

 

 

 



5 

 
 Carlstads Gillet      www.carlstads-gillet.s.se 

§ 14. Gillets avslutande 

 

Ordföranden förklarade Höstgillet 2018 avslutat. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Lennart Hellqvist  Inger Berggrén 

 

Justeras 

 

 

Ann-Margret Cohén  Hans Beäff 

 

 

Efter förhandlingarna höll stadsarkitekt Henrik Sjöberg ett intressant föredrag om byggandet 
i Karlstad. Han försökte på olika sätt redogöra för vad och vem som styr utvecklingen. Ett 
antal frågor ställdes av Gillets medlemmar om bl a förtätningen i centrum, arkitekturen, var 
kommer barnen in? Vad är god arkitektur? Styr byggherrarna för mycket över arkitekterna? 
Var kommer Stadsbyggnadskontoret och stadsarkitekten in i denna process? Henrik lyssnade 
och svarade, men påpekade också att det finns olika uppfattningar om vad som är vackert 
eller mindre vackert. Han belyste också beslutsprocessen och vad man som enskild 
tjänsteman kan påverka. Han välkomnade Carlstads-Gillets visade intresse för dialog. 

 

Efter föredraget avslutades Höstgillet med en välsmakande måltid bestående av Gubbröra, 
Örtmarinerat kycklingsbröst och kaffe med kaka. Allsången leddes av Gillets eminente 
allsångsledare Olle Österling ackompanjerad av Göran Berg. 

 

Höstgillet hade samlat drygt 70 personer varav 64 deltog i måltiden. 

 

 

 

 

 

 

 


