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SMKR Verksamhetsberättelse för 2020 

 
Styrelsen för Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund får härmed lämna föl-

jande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020-01-01 – 2020-12-31. 

 

 

Styrelsen har under huvuddelen av verksamhetsåret haft följande sammansättning: 

 

Befattning  Namn  Särskild uppgift Övrigt 

Ordförande  Anders Emanuelson   Armé 

Vice Ordförande Lars-Erik Uhlegård Region Väst  Marin 

Kanslichef  Gunnar Persson   FV 

Sekreterare  Jan-Olof Johansson Webmaster  Armé 

Ledamot  Gunnar Ohlsén   Armé 

Ledamot  Lennart Holtrin Region Övre Norrland FV 

Ledamot  Sven Mattsson Region Nedre Norrland Armé 

Ledamot  Fredrik Wiebe Region Mitt  Armé 

Ledamot  Hans Jochen Seifert Region Öst  Marin 

Ledamot  Sven Scheiderbauer Region Syd  FV 

Ledamot  Göran Andersson Region Mitt (V/B) Armé 

 

Kassör/adjungerad Lennart Bresell   Marin 

Adjungerad  Per-Olof Westergren   Armé 

   

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Valberedningen: 

Per-Olof Westergren Sammankallande 

Christer Olofsson 

Hans Bertil Sinclair 

 

Revisorer 

Auktoriserad revisor Revisor ur revisionsbyrån BDO i Stockholm 

Föreningsrevisor Göran Paulsson  

Revisorssuppleant Anders Bager 

 

Till följd av pandemin genomfördes 2020 års representantskapsmöte den 6 oktober via 

den digitala plattformen Microsoft Teams. 

 

 

 

Sveriges Militära Kamratföreningar vilar på Försvarsmaktens värdegrund som slår vakt 

om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet samt främjar demokrati och mänsk-

liga rättigheter. 
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Efter representantskapsmötet den 6 oktober fick SMKR styrelse följande samman-

sättning: 

 

Befattning  Namn  Särskild uppgift Övrigt 

Ordförande  Anders Emanuelson   Armé 

Vice Ordförande Lars-Erik Uhlegård   Marin 

Kanslichef  Gunnar Persson   FV 

Sekreterare  Staffan Vestin   Marin 

Ledamot  Gunnar Ohlsén Region Väst  Armé 

Ledamot  Lennart Holtrin Region Övre Norrland FV 

Ledamot  Sven Mattsson Region Nedre Norrland Armé 

Ledamot  Fredrik Wiebe Region Mitt  Armé 

Ledamot  Hans Jochen Seifert Region Öst  Marin 

Ledamot  Sven Scheiderbauer Region Syd  FV 

Ledamot  Göran Andersson Region Bergslagen Armé 

Ledamot  Vakant  Region Gotland 

 

Kassör/adjungerad Lennart Bresell   Marin 

Adjungerad  Per-Olof Westergren   Armé 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Valberedningen: 

Per-Olof Westergren Sammankallande 

Hans Bertil Sinclair 

 

Revisorer 

Auktoriserad revisor Revisor ur revisionsbyrån BDO i Stockholm 

Föreningsrevisor Göran Paulsson  

Revisorssuppleant Anders Bager 

 

Styrelsen har under året genomfört sex protokollförda möten, varav två som inledande 

möten i samband med de två planeringsinternat vår/höst som genomförts.  

 

SMKR hemsida www.smkr.org utgör en plattform för information till kamratförening-

arna och även till allmänheten. 2020 var det inalles 55 592 besök/träffar som registrera-

des på hemsidan. Ingen särskild analys är genomförd av andelen robotträffar. En ökning 

med ca 1 502 jämfört med 2019. Genomsnittlig tillbringad tid på sidan var 41 sekunder.  
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Medlemmarna 

Under året har fem nya kamratföreningar beviljats medlemskap i SMKR – CBRN-för-

bundet, Helikopterkamrater i Norr, Kronprinsens Husarregementes Musikkår, Militärpo-

lisbataljonens Kamratförening samt Umeå Garnisons Kamratförening. En förening har 

inlemmats i en annan förening och därmed minskat det totala antalet föreningar i SMKR. 

Vid årets slut var 129 föreningar/förbund anslutna till SMKR och det totala antalet med-

lemmar utifrån föreningarnas egen redovisning uppgår till 38245 vilket innefattar de un-

der 2020 invalda föreningarna. Trenden pekar fortsatt uppåt trots en viss avtappning av 

medlemmar i ett antal äldre föreningar, men flera av föreningarna uppvisar också en posi-

tiv utveckling. 
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Allmänt 
 

Traditionsverksamhet, försvarsupplysning och stöd till Försvarsmakten 

Under 2020 har pandemin medfört att hela organisationen satts på sparlåga. Huvuddelen 

av de sammankomster och den verksamhet som i mångt och mycket utgör grunden hos 

föreningarna har måst ställas in. I tider av dessa har föreningarnas tidningar och informat-

ionsblad haft extra stor betydelse för sammanhållningen, och med hjälp av dessa har det 

fortsatt varit möjligt att sprida information om försvaret och den egna föreningen. Huvud-

delen av SMKR medlemsföreningar har egna hemsidor där också en mängd information 

presenteras. Ungefär 80 % av medlemsföreningarna ger ut en tidning eller ett informat-

ionsblad minst en gång om året och med mycket god kvalitet och nära nog 90 % av före-

ningarna har en egen hemsida. I den mån föreningen inte har en egen hemsida erbjuder 

SMKR en sida där föreningen har möjlighet att anslå meddelande – t.ex. en verksamhets-

plan eller annan enklare information 

 

Under verksamhetsåret har, trots alla begränsningar, flera föreningar deltagit i olika min-

nesceremonier, både egna och mer officiella sådana där möjligheter erbjudits. Uppgiften 

att vårda militära minnesmärken sköts fortsatt på ett utomordentligt bra sätt av landets 

kamratföreningar under ledning av organisationen SvMM (Sveriges Militära Minnes-

märke) som ingår i SMKR. Försvarsmakten har genom kamratföreningarna och dess er-

farna medlemmar erhållit ett bra stöd i många olika avseende även om det under detta år 

varit begränsat.  

 

• Föreningen Sveriges Militära Minnesmärke (SvMM) har under 2020 inventerat 

ytterligare 132 minnesmärken i främst Värmland, Östergötland och Söderman-

land. Totalt har SvMM vid årsskiftet 821 minnesmärken varav 673 är inventerade 

inom landet. Skötselavtal har under året skrivits med två kamratföreningar (I 2 

kamratförening och I 4 kamratförening). Totalt har föreningen nu avtal med 21 

kamratföreningar till en årlig kostnad av ca 105 000 kr. 

• F 18 Kamratförening har under året i samverkan med lokala företagare och bo-

ende i Riksten skapat ett minnesmärke, flygarmonumentet ”Kungl. Hufvudstads-

jakten”, över före detta Kungl. Södertörns Flygflottilj. Flygarmonumentet har pla-

cerats i rondellen vid kvarteret Vakten i Tullinge. I samband med arbetet fick F 18 

Kamratförening 79 nya medlemmar. 

• F 21 Kamratförening har tillsammans med flygflottiljen medverkat vid minne-

sceremonin F 19 i Olkkajärvi och där, med kransar, hedrat de kamrater och vete-

raner som stred för Finland under kriget. 

• LedR Kamratförening har delat ut utmärkelsen Bäste Kamrat vid utbildning av 

hemvärnssoldater på Södermanlandsgruppen i Strängnäs, samt i samband med ål-

dersklassens utryckning från LedR den 27 maj.  

Under september månad ansvarade föreningen för ett moment i LedR ”Frisk-

vårdsvecka” med genomförandet av en vandring längst Upplandsleden på 23 km. 
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Kamratskap och Samhörighet 

Under pågående pandemi har SMKR valspråk ”Kamratskap och Samhörighet” varit en 

ledstjärna hos en mängd kamratföreningar. Yngre friska kamrater har hjälpt äldre kamra-

ter med olika ärenden, t.ex. affärsbesök och handling för att minska risken för smittsprid-

ning.  

 

Telefonen har utnyttjats flitigt för att hålla samband inom kamratkretsen och på så sätt 

minskat känslan av ensamhet. I vissa fall har olika digitala plattformar använts för att 

ändå tydligare få en känsla av samhörighet. 

 

Projekt 

Översyn av värdförbandskoppling 

Under 2020 har kamratföreningarnas koppling till ett värdförband setts över med anled-

ning av de nya ledningsförhållanden i Försvarsmakten som gäller från och med 2020-01-

01. I och med att Militärregionerna fått en ökad roll i hanteringen av utbildningsgrup-

perna har det i vissa fall funnits anledning att föreslå en koppling till Militärregioner istäl-

let för som tidigare till förband och centra. Ett exempel på detta är kamratföreningarna 

runt Östersund där några tidigare var kopplade mot I 19. Det naturliga blev nu att föreslå 

en koppling av dessa mot MR N där utbildningsgruppen i Östersund – Fältjägargruppen - 

förutom MR, kan vara de som i praktiken drar nytta av föreningens möjligheter att i olika 

sammanhang få stöd och support. Omvänt blir det naturligt att kamratföreningen i gen-

gäld kan erhålla stöd i olika former från utbildningsgruppen (MR) i enlighet med över-

enskommelsen – närhetsprincipen.  

 

Efter det att kamratföreningarna hade fått lämna förslag på eventuell ändring av värdför-

band, gjordes en sammanställning av inkomna förslag. Denna sammanställning skickades 

2020-11-30 som ändringsförslag till HKV med en hemställan om att införas i VU 21. 

 

Kopplingen till ett värdförband skall utmynna i en skriftlig överenskommelse mellan för-

bandet och den enskilda föreningen enligt Försvarsmaktens anvisningar (PARAD 6) 

 

I 2019 års verksamhetsberättelse var målet för tecknade överenskommelser för år 2020 

satt till 100 %. Till följd av förändringarna enligt ovan var inte det målet möjligt att upp-

fylla. Därför tar vi ny sats inför 2021, men sätter målet till 90 % eftersom kontakten med 

MR måste upparbetas även om det redan har skett en viss samverkan mellan några MR 

och kamratföreningar. 
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Rekrytering av medlemmar lokalt 

Arbete med att ta fram goda idéer för att främja och underlättar rekryteringen till kamrat-

föreningarna och som har drivits av Lars Sjölin var tänkt att utvärderas under hösten 

2020. Pandemin har medfört att utvärderingen i någon mån lagts på is och återupptas när 

det förnyat rekryteringsarbete tar fart ute i organisationen.  

 

Folkförankring och Försvarsvilja  

Under året har tankar kring Folkförankring och Försvarsvilja tagit form. Dessa tankar, 

med framför allt fokus på Folkförankring, var avsedda att tas upp på de regionala mötena 

hösten 2020. Med hänsyn till pandemin tvingades SMKR att skjuta på detta. Under 2021 

kommer projektet startas upp på regional nivå, där strävan är att kamratföreningarna i 

nära samverkan med sitt värdförband och övriga organisationer breddar kunskaperna om 

totalförsvaret hos allmänheten, och på så sätt stärker medborgarnas medvetenhet om olika 

aktörer och situationer i kris och krig.  

 

Utmärkelser 

Totalt har 40 förtjänstmedaljer delats ut varav tio i guld. Tre av dessa guldmedaljer har 

delats ut till väl förtjänta förbandschefer – C Amf 1 öv Patrik Gardesten, C Lv 6 öv An-

ders Svensson samt C LSS öv Robert Nylén – för deras olika engagemang i kamratföre-

ningsrörelsen. 

 

                  
C Amf 1 öv Patrik Gardesten guldmedalj          C Lv 6 öv Anders Svensson guldmedalj             C LSS öv Robert Nylén guldmedalj 

 

Övriga guldmedaljer har följande kamratföreningsmedlemmar erhållit för det utomor-

dentligt fina arbetet inom den egen förening och även till gagn för kamratföreningsrörel-

sen. Christer Rapp – Göta TrängR och Kungl. Göta Trängregementes Kamratförening, 

Björn Lundquist – Kamratföreningen Lapplands Jägare, Sigvard Andersson – Kungl. Bo-

husläns Reg Kamratförening, Hans Håkansson – Gotlands Regementes Kamratförening, 

Bengt Brügge – Fältjägarföreningen, Alf Eckerhall – Kungl. N Smålands Reg kamratför-

ening i Stockholm samt avgående sekreteraren i SMKR Jan-Olof Johansson. 

 

17 medaljer av den nyinstiftade valören i brons har för första gången tilldelats en gemen-

sam grupp för deras fina sånginsatser som medlemmar i Flottans Män Göteborgs sångkör. 

 

Bengt Belfrage har under året förlänats med SMKR sköld bestyckad med silverplakett för 

skapandet av SMKR marsch. 

 

 

 

 

 



                              

                                                                                                                                                                                         

                                                      

 

2021-02-28 

Verksamhetsberättelse för 2020 

Sida 7 (10) 

 

 

Utlandsveteranverksamhet.  

Den utlandsveteranverksamhet som normalt brukar genomföras har detta år genomförts i 

mycket begränsad omfattning. Samverkan med Försvarsmakten och övriga ideella orga-

nisationer har bedrivits som digitala möten. 

 

SMKR har under året deltagit i av Veterancentrum anordnade forum för samverkan mel-

lan FM och de ideella organisationerna.  

 

SMKR har, med PA Öv Jan Mörtberg, deltagit i arbetet med FM Anhörigkoncept som nu 

är avslutat 

 

Vissa kamratföreningar har, där så varit möjligt, deltagit i hedrandet av våra veteraner 

både i samband med Veterandagen den 29 maj och i samband med FN-dagen.  

 

Även vid andra tillfällen har våra veteraner hedrats. Bland annat har F 21 och I 11 kam-

ratföreningar, med kransnedläggning, hedrat våra veteraner som stred för Finlands frihet. 

 

SverigeKoreaVeteranerna har vid två tillfällen hedrat koreaveteranerna vid monumentet 

på Djurgården med kransnedläggning. Vid ett tillfälle hedrades Koreaveteranerna med 

kransnedläggning av ett internationellt besök till minne av att det var 70 år sedan insatsen 

i Korea startade. 

 

Genomförd verksamhet 

 
1. Planeringsinternat Vår 

Den 11 – 13 februari genomfördes ett planeringsinternat med styrelsen i syfte att 

planera verksamheten 2020 och behandla ett antal frågor inför representantskaps-

mötet inplanerat till 21-22 april.  Bland annat diskuterades ändringsförslaget till 

stadgarna till följd av utökat antal regioner och därav föranledd ändring i styrel-

sen. Förutom Christian Braunstein SvMM, deltog utom styrelse Björn Lundquist 

Kamratföreningen Lapplands Jägare.  

 

 

2. Förändringar till följd av pandemin 

I samband med att pandemin tog fart i slutet på februari och början på mars påbör-

jades en omplanering av verksamheten. Styrelsemötena beslutades att tills vidare 

genomföras digitalt. Representantskapsmötet flyttades till hösten och utökades ett 

dygn med målet att alltfort genomföras fysiskt och även innefatta de regionala 

mötena under del av tiden. Efter diverse ändringar i resmål fastställdes slutligen 

Riga. För att gardera sig för ett eventuellt inställt fysiskt möte och kunna växla 

över till ett digitalt möte någorlunda smidigt, skickades ett underlag i form av en 

enkät ut till samtliga föreningar. Enkäten följde i stort dagordningen under ett re-

presentantskapsmöte och svar begärdes in utifrån de förslag och handlingar som 

styrelsen tidigare skickat ut. 100 föreningar lämnade svar på enkäten vilket utgör 

ca 77% av totala antalet föreningar. Pandemins utveckling medförde att SMKR i 

augusti fattade beslut att genomföra representantskapsmötet digitalt den 6 okto-

ber. 
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3. Förberedelser av Nordiskt kamratföreningsmöte i Finland 

Skulle genomföras i skiftet september/oktober men ställdes in för att om möjligt 

genomföras i början på 2021. 

 

4. Planeringsinternat Höst 

2020-09-15—16 genomfördes årets andra planeringsinternat. För första gången 

genomfördes internatet på Drottning Viktorias Örlogshem (DVÖ). Särskilt inbju-

den var Staffan Vestin som, av valberedningen föreslagits som ny sekreterare in-

för representantskapsmötet den 6 oktober, samt till middagen Alf Eckerhall och 

Bengt Belfrage, som båda skulle erhålla utmärkelser. 

 

5. Regionala möten 

Med anledning av att SMKR fattade beslut om att representantskapsmötet skulle 

genomföras i digital form utgick de regionala mötena som var inplanerade att ge-

nomföras i anslutning till det stora mötet. Regionföreträdarna fick nu fria händer 

att förlägga mötena på lämplig tid, och senare på hösten beslutades om att avvakta 

med genomförandet till 2021. 

 

6. Representantskapsmötet 2020. 

Efter mycket ändringar till tid och plats fastställdes slutligen genomförandedatum 

till den 6 oktober och då som ett digitalt möte via plattformen Microsoft Teams. 

Till grund för mötet låg den tidigare utskickade enkäten som många föreningar 

svarat på. Delar av styrelsen var grupperad på DVÖ med uppkopplad kamera och 

storbild. 60 föreningar anslöt till mötet som kunde genomföras på ett bra sätt. Be-

slutade punkter framgår av protokollet. Nämnas kan att Staffan Vestin valdes in 

som sekreterare i SMKR styrelse att ersätta Jan-Olof Johansson som avgått på 

egen begäran. 

 

 

7. Besök hos lokala föreningar 

Endast ett fåtal besök har genomförts hos lokala föreningar. 

Förbundsordföranden Anders Emanuelson delade ut SMKR förtjänstmedalj i guld 

till C Amf 1 öv Patrik Gardesten den 6 juni. 

Kanslichefen Gunnar Persson delade ut motsvarande medalj till C LSS öv Robert 

Nylén. 

Representant från SMKR närvarade när C Lv 6 öv Anders Svensson mottog 

SMKR guldmedalj. 

 

 

Ekonomi 

Årets resultat redovisar ett överskott i verksamheten på 67 207,92 kr. Styrelsen föreslår 

att det under räkenskapsåret uppkomna överskottet överföres till kontot Eget kapital och 

att därefter behållningen 358 175,45 kr balanseras i ny räkning. Till denna handling bifo-

gas balans- och resultatrapport för 2020-01-01—2020-12-31 
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Avslutning 

Avslutningsvis kan sägas att, året till trots, med en pandemi som i stor utsträckning har 

begränsat verksamheten, alla vi har kommet en bit ytterligare på vägen i vår kunskap 

inom den digitala världen. Nu kan ändå fler av oss kommunicera digitalt på ett accepta-

belt sätt. 

 

Vi hoppas att snart återigen få träffas i verkligheten. 
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Stockholm den 28 februari 2021 

 

 

 

 

Anders Emanuelson        Lars-Erik Uhlegård              Gunnar Persson 

Förbundsordförande        Vice ordförande                    Kanslichef 

 
 

                                                

 

 

Jan-Olof Johansson         Lennart Bresell           Hans Jochen Seifert            

Sekreterare                               Kassör/Adjungerad              Ledamot 

       

 

   

 

 

Sven Scheiderbauer        Gunnar Ohlsén           Lennart Holtrin                   

Ledamot          Ledamot           Ledamot 

 

 

 

 

 

Fredrik Wiebe         Sven Mattsson          Göran Andersson 

Ledamot           Ledamot          Ledamot 
 

 

 

 

 

   


