Avskrift

Kungl. Västgöta regementes
Kamratförening.

Till Kungl. Skaraborgs regementes Kamratföreningen

Angående överlämnande av framlidne överstelöjtnanten Nils Höglunds aktier.

1. Framlidne överstelöjtnanten Nils Höglund överlämnade genom Gåvobrev
den 1. januari 1956 ett antal aktier till Kungl. Västgöta regementes
kamratförening. Gåvans ändamål framgår av gåvobrevet punkt 1.
Föreningens syfte angives i stadgarna, § 1. Bilaga 1.

2. Genom påteckning på gåvobrevet den 19. september 1967 har
överstelöjtnanten Höglund bestyrkt ett den 5/6 1966 av kamratföreningen
fattat beslut, innebärande ändring av ordalydelsen i gåvobrevets punkt 5,
enligt vilken fonden – därest Kungl. Västgöta regementes kamratförening
skulle upplösas – skall överlämnas till Västergötlands fornminnesförening.
Fotostatkopia av gåvobrevet med ändringar bifogas, bilaga 2.

3. Vid ordinarie sammanträden 1975 och 1976 har enhälligt och utan debatt
beslutats att kamratföreningen – efter en 50-årig tillvaro – skall upplösas
från och med utgången av år 1977 (stadgarna § 10) Vidare har föreningen
beslutat, att arbetsutskottet skall handlägga med avvecklingen hörande
ärenden.

4. Genom donators bestämmande ha de i gåvobrevet omförmälda 20 stycken
aktierna i aktiebolaget Bofors utbytts. Genom gratisaktier och
nyteckningsrätter har fonden icke oväsentligt utökats. Den utgöres nu av
40 stycken aktier i Investment AB Asken, nominellt 50- kr samt
35 stycken aktier i Sydsvenska Kraft AB, nominellt 100- kr

5. Enär stora förändringar beträffande Fornminnesföreningen på sista tiden
inträtt, ifrågasattes om densamma var i stånd att lösa de med ett ev
övertagande av gåvan åvilande förpliktelserna. Med anledning härav
tillsändes Fornminnesföreningen den 20. oktober 1977 en skrivelse med
förfrågan härom. Bilaga 3.

6. På denna skrivelse erhölls svar från Fornminnesföreningen genom dess
styrelseprotokoll den 10. december 1977, § 375. Bilaga 4.
Enligt detta avstår Fornminnesföreningen från fonden.

7. Med anledning härav har arbetsutskottet beslutat att överlämna de i punkt 4
nämnda aktierna till Kungl Skaraborgs regementes Kamratförening. På
förfrågan under hand härom har jakande svar erhållits.

8. Vid Kungl Skaraborgs regementes Kamratförenings handläggande av
fondens ärenden skola donators föreskrifter i gåvobrevet gälla.
” Kungl. Västgöta regementes kamratförenings styrelse” utbytes mot
” Kungl. Skaraborgs regementes kamratförenings styrelse.”

9.

Förteckning över våra nuvarande medlemmar bifogas.

En PM angående vissa önskemål bifogas.
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