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 Ordförande i SMKR har ordet 

 

     

Likt mycket annat i samhället har SMKR verksamhet påverkats av den 

pågående pandemin. För oss har det inneburit att styrelsen har 

kommunicerat via datorer och mobiltelefoner. Styrelsen kunde, under 

de lättnader vår regering beslutade om under hösten, genomföra en 

planeringskonferens i september inför verksamhetsåret 2022 med 

tillhörande styrelsemöte. Under hösten arbetade vi fram en ny 

överenskommelse med Försvarsmakten. Förbundet fick två nya 

tillskott i medlemsantalet genom att Kamratföreningen Röjdykarna 

och Marina Ingenjörers Förening (MingF) anslöt sig till förbundet 

Med anledning av pandemin prioriterade vi från styrelsen de regionala 

mötena. Huvuddelen har genomförts med ett gott resultat. Temat på 

dessa har varit folkförankring. När hela Totalförsvaret skall tillväxa 

behövs det kunskap och förståelse vilket åstadkoms genom en 

tretimmars kurs som förtjänstfullt har tagits fram av Frivilliga 

försvarsorganisationen (FFO). På huvuddelen av de regionala mötena 

har deltagarna fått uppleva denna kurs. Kamratföreningarna uppmanas 

att söka möjligheten att bli certifierade informatörer för denna mycket 

viktiga utbildning genom att söka kontakt med era lokala företrädare 

för FFO. 

Då verksamheten, av naturliga skäl, har varit lägre än planerat, 

återlämnades bidraget för det fjärde kvartalet till Försvarsmakten. 
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Verksamhetsberättelse 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 

Befattning Namn Särskild uppgift   Övrigt 

Ordförande Anders Emanuelson  Armén 

Vice Ordförande Lars-Erik Uhlegård  Marinen 

Kanslichef Gunnar Persson  Flygvapnet 

Sekreterare Staffan Vestin  Marinen 

Ledamot Gunnar Ohlsén Region Väst Armén 

Ledamot Lennart Holtrin Region Övre Norrland Flygvapnet 

Ledamot Sven Mattsson Region Nedre Norrland Armén 

Ledamot Fredrik Wiebe Region Mitt Armén 

Ledamot Hans Jochen Seifert Region Öst Marinen 

Ledamot Sven Scheiderbauer Region Syd Flygvapnet 

Ledamot Göran Andersson Region Bergslagen Armén 

Ledamot Lars-Åke Permerud Region Gotland Armén 

    

Adjungerade    

Kassör Lennart Bresell  Marinen 

Valberedning Per-Olof Westergren  Armén 

Webmaster Jan-Olof Johansson  Armén 

    

Valberedning övr. Hans Bertil Sinclair  Armén 

    

Revisorer    

Auktoriserad revisor Revisionsbyrån BDO 

Stockholm 

  

Föreningsrevisor Göran Paulsson  Armén 

Revisorssuppleant Anders Bager  Armén 

 

Verksamhet: 

• Styrelsen har sammanträtt 7 gånger under året. (ZOOM 

styrelsemöten till och med 2021-09-13). Protokollen i kopia 

återfinns i detta dokument. 

• Planeringskonferens inför verksamhetsåret 2022 genomfördes 

2021-09-14--16. 

• Regionsföreträdarna har genomfört regionala möten förutom 

region ÖN och S. Detta beroende på sjukdom. 

• SMKR förtjänstmedalj (guld, silver och brons) har delats ut (se 

särskild förteckning). 

• Ny överenskommelse med Försvarsmakten för verksamhetsåren 

2022–2024 tecknades 2021-10-28. 
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• Ordförande har deltagit i möten på HKV angående projektet 

”Försvarsvilja och Folkförankring”. 

• SMKR stöttade Sveriges Veteranförbund med rosor vid 

Veterandagens firande, vilket möjliggjorde att besökare kunde 

lägga ned en blomma vid Veteranmonumentet Restare. 

• SMKR har bidragit med 50 Kkr till föreningen Sveriges Militära 

Minnesmärken för vård av dessa. 

 

Styrelseprotokoll för 2021 

 

Styrelsemöte nr 1 

 

Protokoll från styrelsemöte nr 1 2021 

Mötet genomfördes 2021-02-09 kl. 0930 online med programvaran MS TEAMS. 

Närvarande: 

Anders Emanuelson (Ordf.), Lars-Erik Uhlegård (Vice ordf.), Gunnar Persson 

(Kanslichef.), Staffan Vestin (Sekr.), Jan-Olof Johansson (Webbansv.), Sven 

Scheiderbauer (Region S), Gunnar Ohlsén (Region V), Fredrik Wiebe (Region M), 

Göran Andersson (Region B), Sven Mattsson (Region NN), Lennart Holtrin (Region 

ÖN). 

§1 Sammanträdets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. 

o Anmälda förhinder: 

• Per-Olof Westergren 

• Hans-Jochen Seifert 

 

§2 Tillkommande ärenden/Inkomna skrivelser 

Följande punkter förs upp på dagordningen; 

• Under §7: Ordförandes samtal med Marinchefen angående 

4.Sjöstridsflottiljen. 

• Under §8: Förslag om kostnader för medaljer. 

• Under §8: Ansökan om förtjänstmedalj i guld. 

• Under §9: Kamratföreningen Röjdykarnas ansökan om medlemskap i SMKR. 

• Under §9: Ansökan om uppstartsbidrag för Militärpolisbataljonens 

kamratförening  

• Under §9: Staffan presenterar sig för styrelsen. 

• Under §11: Nyckelinventering vid DVÖ. 
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• Under §11: Uppsägning av vårt abonnemang hos Telia. 

 

 

§3 Godkännande av dagordning 

Mötet godkände den utsända dagordningen. 

 

§4 Godkännande av föregående protokoll 

Mötet godkände föregående styrelseprotokollet för mötet nr 6 2020. 

§5 Ekonomi 

o Kanslichefen redovisade balans och resultaträkning för verksamhetsåret 

2020: 

• Förbundet gjorde ett överskott på 68 Kkr vilket överförs till kapital. 

o Verksamhetsplan och budget 2021: 

• Verksamhetsplanen 2021 ligger fast. 

• Resultatet av den ekonomiska överenskommelsen med FM blev 1 

690 000 kr, vilket är 40 Kkr mindre än vad vi önskade. 

• Förbundet kommer förmodligen att göra ett överskott 2021 p.g.a. 

effekterna av den pågående pandemin. 

• Hur stora medel ska förbundet tilldela SvMM? 

• Hur stora medel ska satsas på veteranverksamheten? 

o Kanslichefen informerade om medlemsföreningarnas svårighet att få utbetalt 

medel från Försvarsmakten. Allt hänger på Skatteverkets blankett ”SKV 

2501 – Ansökan om befrielse att lämna särskild uppgift”. Till varje faktura 

skall denna blankett bifogas som visar att man är befriad från att lämna 

”Särskild uppgift”. En utförlig instruktion kommer att mejlas till 

regionföreträdarna som sedan delger respektive medlemsföreningar. 

 

§6 Möten under 2021 

o Mötet beslöt att planeringsmötet den 16–17 mars inte ska genomföras. 

Möjligheterna att kunna genomföra ett samlat planeringsmöte kommer att 

bedömas utefter rådande pandemiläge. 

o Regionala möten (planering och genomförande); Inriktas mot andra halvåret 

2021. Ordförande tydliggjorde att fokus ska vara folkförankring och 

försvarsvilja vilket HKV LEDS KOMM kommer i närtid genomföra ett nytt 

möte. FM kommer att fokusera mer på dessa frågor under 2021 i ett särskilt 

projekt. Dessa frågor är viktiga att få ut till kamratföreningarna. Både Sven 

Mattsson och Göran Andersson gav exempel på kritiska reaktioner, under 

pågående pandemi, som de upplevt mot Försvarsmakten. 

o Nordiskt Kamratföreningsmöte 2021(arbetsläge och beslutssituation);  

• Finland har meddelat att de inte kommer att kunna genomföra ett 

möte under 2021. De har därför nedanstående förslag: 

•  Ett nordiskt ledarmöte genomförs under hösten 2021. 

•  Nästa nordiska möte genomförs under 2022 i Finland. 

•  2024 genomförs mötet i Danmark. 

•  2026 genomförs mötet i Sverige. 

•  2028 genomförs mötet i Norge. 
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§7 Kontakt med HKV – kamrat- och veteranverksamhet 

o Förbundsordförandens kontakt med Marinchefen angående 4:e 

sjöstridsflottiljens förhållningssätt till flottans kamratföreningar: 

• Marinchefen lovade att ta upp dessa upplevda problem med 

flottiljchefen. 

o SMKR har fått sig tillsänt HKV undertecknat avtal gällande verksamhet- och 

budget för 2021. 

o Kontakt med HKV PROD avseende överenskommelser (mellan förening och 

värdförband). 

o Diskuterat dialogpartners med HKV och VetC i HKV nya organisation.  

o Samverkansmöte den 18 februari - MS Teams 

o Verksamhetsdialog på Veterancentrum genomförs den 25 februari av 

ordförande och kanslichef. 

 

§8 Utmärkelser 

o Medaljkostnaden är i dag 300 kronor för original samt 300 kr för miniatyr:  

• Mötet godkände kanslichefens förslag är att vid köp av både original 

och miniatyr ta ut en kostnad om 500 kronor. 

o Kungliga Kronobergs Regementes kamratförening har ansökt om att få 

tilldela Ebbe Fröberg, ledamot sedan 1980-talet och nu vice ordförande, 

SMKR förtjänstmedalj i guld. Huvudmotivet är att Ebbe Fröberg på ett starkt 

och oegennyttigt sätt bidragit till föreningens kunskapsuppbyggnad. 

• Mötet beslöt att tilldela Ebbe Fröberg SMKR förtjänstmedalj i guld. 

 

§9 Föreningsfrågor 

o Ansökan om medlemskap i SMKR har inkommit från 

Kamratföreningen Röjdykarna. 

• Mötet beslöt att godkänna ansökan och uppdrog till kanslichefen att 

ringa upp föreningen och meddela beslutet. 

o Regional företrädare för Gotland togs upp till kort diskussion.  

• Mötet uppdrog till kanslichefen att ta kontakt med ordförande i KA3 

kamratförening, Rutger Bandholtz, med en begäran att snarast få fram 

ett namn från regionen som representant i SMKR styrelse. 

o Kanslichefen tog upp några begrepp inom ramen för ”Traditionsvård”.   

• Vad innebär exempelvis: 

▪ För traditionen vidare… 

▪ Bevara minnet av… 

▪ Traditionsbärare… 

▪ Traditionsbevarare… 

o Ansökan om uppstartsbidrag från Militärpolisbataljonens kamratförening: 

• VU sa ja till detta 21 oktober 2020. 

• Vid styrelsemöte nr 6 2020 (2020-11-17) beslöt mötet att tilldela 

Militärpolisbataljonens kamratförening ett startbidrag på 3000 kr. 

o Sven Scheiderbauer informerade mötet om att F10 kamratförening har fått 

349 nya medlemmar efter att skickat ut förfrågningar till de personer som, 

tidigare, gav stöd till flygmuséet. 
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§10 Hemsidan 

o SMKR webbansvarige, Jan Olof Johansson, presenterade de förändringar 

som är på gång vad avser förbundets hemsida. 

• Härvid beslöt mötet att adressen ”smkr.org” ska kopplas till varje 

styrelseledamots privata e-postadress som därmed inte blir offentlig. 

o Respektive regionföreträdare tar till sig och sprider kunskapen om hemsidan 

inom respektive region. 

 

§11 Övriga frågor 

o Nyckelinventering på DVÖ: 

• Utkvitterade nycklars märkning ska kontrolleras och rapporteras in. 

Anders Emanuelsons, Gunnar Perssons och Jan Olof Johanssons 

nycklar är inventerade. Staffan Vestin inrapporterar till kanslichefen 

aktuell märkning på utkvitterad nyckel. 

• Kanslichefen; ”Någon mer som har nyckel?”. 

o Mötet diskuterade behovet av det abonnemang som förbundet har hos Telia: 

• Mötet beslöt att omedelbart avveckla föreliggande abonnemang. Detta 

arbete ska genomföras av kanslichefen och webbansvarige i 

samarbete. 

o Staffan presenterade sig för styrelsen, om sin bakgrund att delta i ideella-, 

bostadsrätts-, samfällighets- och fackföreningar med olika poster som 

ledamot, sekreterare och ordförande samt sin syn på föreningsdemokrati. 

o Lennart Holtrin tog upp en fråga om att möjliggöra för kamratföreningar att 

få tillgång till olika försvarsrelaterade tidningar för sitt arbete med att kunna 

vara rekryteringsfrämjande samt vara en röst för försvarsvilja och 

folkförankring. 

• Mötet uppdrog till Jan-Olof Johansson att göra det möjligt att koppla 

länkar på SMKR hemsida till tidningarna (1) Försvarets Forum, (2) 

Reservofficeren, (3) Officerstidningen och (4) Hemvärnet. 

o Gunnar Ohlsén informerade att Hallands Regementes och Hallandsbrigadens 

Kamratförenings medlemsblad är på väg att sändas ur. 

 

§12 Kommande möten 

o Kort genomgång av möteskalendern. 

o Nästa styrelsemöte genomförs den 16 mars 2021 kl.0930.  

 

§13 Mötets avslutande 

Ordförande tackade de närvarande för mötet och avlutade detsamma. 

Anders Emanuelson 
Anders Emanuelson Staffan Vestin 

Ordförande  Staffan Vestin 

   Sekreterare 
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Styrelsemöte nr 2 

 

Protokoll från styrelsemöte nr 2 2021 

Mötet genomfördes 2021-03-16 kl. 0930 online med programvaran MS TEAMS. 

 

Närvarande: 

▪ Anders Emanuelson (Ordförande) 

▪ Lars-Erik Uhlegård (Vice ordförande) 

▪ Gunnar Persson (Kanslichef) 

▪ Staffan Vestin (Sekreterare) 

▪ Lennart Bresell (Kassör) 

▪ Sven Scheiderbauer (Region S) 

▪ Gunnar Ohlsén (Region V) 

▪ Fredrik Wiebe (Region M) 

▪ Göran Andersson (Region B) 

▪ Hans-Jochen Seifert (Region Ö) 

▪ Lars-Åke Permerud (region G) – del av tid 

▪ Sven Mattsson (Region NN) 

▪ Lennart Holtrin (Region ÖN) 

▪ Jan-Olof Johansson (Webbansvarig) 

▪ Per Olof Westergren (Valberedning) 

 

§1 Sammanträdets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. 

o Anmälda förhinder: 

• Lennart Bresell (Kassör) 

• Sven Scheiderbauer (Region S) 

 

§2 Tillkommande ärenden/Inkomna skrivelser 

Följande punkter förs upp på dagordningen; 

• Under §7: Om Försvarsmaktens kommande projekt om ”Folkförankring och 

Försvarsvilja”. 

 

§3 Godkännande av dagordning 

Mötet godkände den utsända dagordningen. 

§4 Godkännande av föregående protokoll 

Mötet godkände protokollet för styrelsemöte nr 1 2021. 
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§5 Ekonomi 

o Kanslichefen informerade mötet att förbundets årsredovisning och 

balansräkning kommer att överlämnas till revisorerna så snart förbundets 

verksamhetsberättelse är undertecknad.  

o Verksamhetsplan och budget 2021: 

• Verksamhetsplanen för 2021 ligger fast 

• Budgeten är, efter den ekonomiska överenskommelsen med FM,1 

690 000 kr.  

• Bedömningen, att förbundet kommer att göra ett överskott 2021 p.g.a. 

effekterna av den pågående pandemin, ligger fast. 

• Hur stora medel som förbundet ska tilldela SvMM tas vid 

styrelsemötet i september.  

• Hur förbundet ska förhålla sig till firandet av ”Flottan 500 år” tas vid 

styrelsemötet i september. 

• Förslag till beslut om eventuell återbetalning av tilldelade medel från 

Försvarsmakten presenteras vid styrelsemötet i september. Ett 

eventuellt beslut tas vid styrelsemötet i november. 

 

§6 Möten under 2021 

o Mötet beslöt att beslut om eventuellt planeringsmöte tas efter sommaren (se 

vidare under §12).  

o Kanslichefen framförde att regionala möten bör genomföras under 

sensommaren/hösten/vintern 2021. 

 

§7 Kontakt med HKV – kamrat- och veteranverksamhet 

o Ordförande informerade att FM projekt ”Folkförankring och Försvarsvilja” 

leds av HKV kommunikationsavdelning. Projektledare är Karin Lorentzon. 

o SMKR stödjer detta projekt och kommer att fortlöpande hållas uppdaterad i 

FM arbete med projektet. 

o Det informationsmaterial som FM kommer att ta fram, ska efter hand läggas 

in på Rushfiles av webbansvarige. 

o Informationsmaterialet ska kunna användas av de kamratföreningar som, 

aktivt och frivilligt, kommer att delta i detta informationsarbete. Här måste 

SMKR finna ett fungerande sätt att praktiskt nå ut till medlemsföreningarna 

och hur materialet bör användas. 

 

§8 Utmärkelser 

o Inga inkomna ärenden fanns att behandla. 

 

§9 Föreningsfrågor 

o Ansökan om har inkommit från föreningen Mariningenjörerna.  

▪ Mötet beslöt att godkänna ansökan. 

▪ Sekreteraren tar kontakt med föreningen. 
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o Regional företrädare för Gotland är Lars-Åke Permerud 

▪ Lars-Åke kommer att presenteras närmare vid styrelsemötet i april. 

 

 

§10 Hemsidan 

o SMKR webbansvarige, Jan Olof Johansson; 

▪ Tidningarna (1) Försvarets Forum, (2) Reservofficeren och (3) 

Officerstidningen är nu kopplade på SMKR hemsida. Tidningen (4) 

Hemvärnet är kopplad via Facebook. Alla utan kostnad för SMKR. 

o Fredrik Wiebe framförde ett önskemål om att kunna få fram e-postadresser 

och giltiga överenskommelser till de kamratföreningar som är knutna till en 

viss region när man klickar på regionskartan på SMKR hemsida. 

o Webbansvarige tog på sig att försöka ta fram en lösning som möter det 

framförda önskemålet. Redovisning sker vid nästa styrelsemöte. 

 

§11 Övriga frågor 

o Lennart Holtrin informerade om en situation i Sollefteå där regionen kan ta 

ett beslut om att lägga ner sjukhuset samtidigt som riksdagen har beslutat om 

att ett nytt regemente ska etableras. Detta blir en konstig situation från ett 

rekryteringsperspektiv. Vad kan förbundet göra för att pålysa denna 

situation? 

o Kanslichefen informerade om att en kommunikationslösning, där 

kanslichefens mobiltelefon är navet, kommer att kosta ca. 20 Kkr. och att 

”info@smkr.org” ska fungera från 2021-04-01. 

• Mötet uppdrog till kanslichefen och webbansvarig att redovisa 

kommunikationsstrukturen och slutgiltiga kostnader för styrelsen vid 

styrelsemötet i april. 

 

§12 Kommande möten 

o Kort genomgång av möteskalendern. 

o Sekreteraren uppdaterar och ger ut en ny version av möteskalendern innan 

nästa styrelsemöte. 

o Mötet beslöt att flytta styrelsemöte nr 4 till 2021-05-25. 

o Diskuterades kort höstens planering. 

o Mötet beslöt att preliminärt datum för ett planeringsmöte ska vara 14–16 

september 2021. Planeringsmötet kommer i så fall att genomföras ombord på 

TallinkSilja Line ToR till Tallinn. Eventuella restriktioner från Regering och 

Folkhälsomyndigheten kan innebära att planeringsmötet inte kan genomföras 

på detta sätt. 

o Styrelsemöte nr 3 genomförs den 20 april 2021 kl.0930 online med MS 

TEAMS. Aktuell länk för inloggning sänds ut via e-post samma morgon ca. 

kl. 0900.  

 

§13 Mötets avslutande 

Ordförande tackade de närvarande för mötet och avlutade detsamma. 

Anders Emanuelson 



 
 

 

 

 

12 

Anders Emanuelson Staffan Vestin 

Ordförande  Staffan Vestin 

   Sekreterare 

 

 

Styrelsemöte nr 3 

 
Protokoll från styrelsemöte nr 3 2021 

Mötet genomfördes 2021-04-20 kl. 0930 online med programvaran MS TEAMS. 

Närvarande: 

▪ Anders Emanuelson (Ordförande) 

▪ Lars-Erik Uhlegård (Vice ordförande) 

▪ Gunnar Persson (Kanslichef) 

▪ Staffan Vestin (Sekreterare) 

▪ Lennart Bresell (Kassör) 

▪ Sven Scheiderbauer (Region S) 

▪ Gunnar Ohlsén (Region V) 

▪ Fredrik Wiebe (Region M) 

▪ Göran Andersson (Region B) 

▪ Hans-Jochen Seifert (Region Ö) 

▪ Lars-Åke Permerud (Region G) 

▪ Sven Mattsson (Region NN) 

▪ Lennart Holtrin (Region ÖN) 

▪ Jan-Olof Johansson (Webbansvarig) 

▪ Per Olof Westergren (Valberedning) 

 

§1 Sammanträdets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. Ordförande 

framförde att han vill belysa FM pågående projektet om folkförankring och 

försvarsvilja något djupare under §7. 

o Anmälda förhinder: 

• Lennart Bresell (Kassör) 

 

§2 Tillkommande ärenden/Inkomna skrivelser 

Följande punkter förs upp på dagordningen; 

• Under §12: 2 förslag till utdelande av SMKR förtjänsttecken. 

 

§3 Godkännande av dagordning 

Mötet godkände den utsända dagordningen. 
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§4 Godkännande av föregående protokoll 

Mötet godkände protokollet för styrelsemöte nr 2 2021. 

 

 

§5 Ekonomi 

o Kanslichefen redovisade; 

• Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2020 är snart 

undertecknad av samtliga berörda. Därefter sänds denna till 

revisorerna. 

o Verksamhetsplan och budget 2021: 

• Aktuell ekonomisk ställning redovisades…. 

• Redovisades att 00 medlemsföreningar inte inbetalt 

medlemsavgiften…Ny redovisning vid nästa styrelsemöte 

2021-05-25. 

 

§6 Möten under 2021 

o Kanslichefen meddelade att planeringsmötet 14–16 september 2021 

ligger fast tills vidare. 

o Regionala möten; 

• De regionala företrädarna uppmanas ånyo att påbörja en 

planering av sina verksamheter. 

▪ Härvid informerade Gunnar Ohlsén att Region Väst avser att 

genomföra ett möte i Skillingaryd som ska avhandla FM 

pågående projekt om folkförankring och försvarsvilja. 

o Nordiskt Kamratföreningsmöte 2021(arbetsläge och beslutssituation);  

o Planeringsmöte är inplanerat till hösten 2021 (oktober) i Finland. 

SMKR representeras av ordföranden och kanslichefen. 

o Kanslichefen informerade om arbetsläget med busstransporten som 

ska genomföras vid det Nordiska Militära Kamratföreningsmötet i 

Finland. 

 

§7 Kontakt med HKV – kamrat- och veteranverksamhet 

o Kanslichefen informerade om det genomförda mötet på HKV med Öv. 

Anders Svensson, C PROD FPE GEN, den 6 april. PROD FPE GEN 

står för Produktionsledningens Förbandsproduktionsenhets 

Genomförandeavdelning. 

• Mötet genomfördes m.a.a. den förändrade 

organisationsindelningen av HKV. Syftet var att skapa en 

gemensam lägesuppfattning om de ansvarsförhållanden som 

råder inom HKV gentemot SMKR. Mötet tog upp frågor som 

bl.a. avhandlade begreppen stöd respektive bidrag. Det är 

viktigt att SMKR når ut till kamratföreningarna att det i de 

överenskommelser som ingås klart framgår att det är ett stöd 

som föreningarna erhåller. FM kan inte ge bidrag. Samtidigt är 

det viktigt att om en kamratförening genomför en tjänst som 
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innefattas i överenskommelsen, skickar en faktura på 

genomförd verksamhet, ska det tydligt framgå att det är ett 

arbete som är utfört inom ramen för begreppet traditionsvård.  

• Fredrik Wiebe framförde i detta sammanhang att det kan finnas 

kamratföreningar som har en god ekonomisk ställning och som 

därmed inte har ett intresse av att förhandla fram en 

överenskommelse men som i övrigt har en bra relation till sitt 

värdförband. 

o SMKR kommer att från september 2021 ingå en ny överenskommelse 

med FM som är treårig. Den kommer att gälla från 2022-01-01 till 

2024-12-31. 

o FM projekt om försvarsvilja och folkförankring; 

o Projektet leds av Karin Lorentzon HKV LEDS KOMM. 

o Projektet kommer att avslutas i.o.m. 2023 års utgång. 

o ÖB har godkänt konceptet och gett ut ett inriktningsdokument.  

o Ordförande informerade om ÖB inställning till projektet. ÖB går ut på 

stor bredd och vill engagera näringslivets företrädare, fackliga 

företrädare, landshövdingar, regioner m.fl. 

o Kamratföreningarna anmäler sig för sin förbandschef (motsvarande) 

och efterhör vad kamratföreningen kan stötta förbandet (motsvarande) 

i genomförandet av folkförankringsprojektet. Regional företrädare 

sammanhåller arbetet inom respektive region. 

o Kamratföreningarnas deltagande är frivilligt. SMKR uppmanar 

kamratföreningarna att vara aktiva i detta projekt. Vi har mycket att 

ge! 

o Försvarsmaktens mall för återrapportering om kamratföreningarnas 

deltagande i detta projekt (hur och vad har vi gjort!) skall nyttjas 

 

§8 Utmärkelser 

o Ansökan från Kamratföreningen Vapenbröderna om att tilldela SMKR 

förtjänstmedalj i guld till dess 1.vice ordförande, Staffan Vestin. 

• Mötet beslöt att bifalla Vapenbrödernas ansökan. 

• SMKR sekreterare, Staffan Vestin, deltog inte i beslutet. 

o Ansökan från Kungliga Hallands Regementes och Hallandsbrigadens 

Kamratförening om att tilldela SMKR förtjänstmedalj i silver till 

tidigare styrelseledamoten och ansvarige för kamratföreningens 

externa information och bilddokumentation, Lars Björk. 

• Mötet beslöt att bifalla Kungliga Hallands Regementes och 

Hallandsbrigadens Kamratförenings ansökan. 

 

§9 Föreningsfrågor 

o Regional företrädare; 

▪ Göran Andersson, Region B, informerade om att 

Försvarsutbildarna, som huvudorganisatör, genomför en 

försvarsdag med frivilligorganisationer i Värmland under 

augusti månad där även veteranerna önskar delta. 

 

§10 Hemsidan 

o SMKR webbansvarige, Jan Olof Johansson; 
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• Redovisade ett förslag till regionvisa e-postadresser med 

färdiga sändlistor till respektive region. Detta slutredovisas vid 

nästa styrelsemöte. 

o Redovisade hur FM underlag till projektet ”försvarsvilja och 

folkförankring” ligger upplagt på hemsidan för kamratföreningarna att 

kunna använda. 

 

 

 

o Kanslichefen; 

• Redovisade att SMKR fr.o.m. 2021-05-01 kommer att ha en 

ny officiell e-postadress (info@smkr.org). SMKR nya 

officiella telefonnummer är 073-153 68 44 som ansvaras av 

kanslichefen. Alla tidigare abonnemang hos TeliaSonera är 

därmed avslutade. Kostnaderna för SMKR har härvid minskat 

drastiskt. 

o Valberedningens ordförande; 

• Tog upp frågan om vad som ska publiceras på SMKR hemsida 

– beslut i styrelsen eller inte? 

▪ En diskussion fördes om vi praktiskt ska hantera detta där 

ordförande föreslog att kan stå som ansvarig utgivare och 

därmed korta ned ledtider för vad som ska publiceras. Detta 

förslag bejakades av vice ordförande och av valberedningens 

ordförande. Beslut i frågan hänsköts till nästa styrelsemöte. 

 

§11 Övriga frågor 

o Fredrik Wiebe, Region Mitt; 

• Föreslog att SMKR sänder ett hyllningstelegram till HM 

Konungen på hans 75-årsdag den 30 april. 

o En bejakande tystnad bland styrelsens ledamöter uppstod. 

o Kanslichefen formulerar ett hyllningstelegram. 

o Tidsangivelserna för när förslag till utmärkelser ska vara insända till 

SMKR togs upp till kort diskussion. 

• Mötet uppdrog till kanslichefen att ta fram ett förslag till 

textutformning. 

 

§12 Kommande möten 

o Kort genomgång av möteskalendern. 

o Sven Scheiderbauer, Region Syd; 

o Informerade om hur F10 kamratförening genomförde ett årsmöte 

online. 

o Nästa styrelsemöte genomförs den 25 maj 2021 kl.0930.  

 

§13 Mötets avslutande 

Ordförande sammanfattade sina synpunkter kring de frågeställningar som varit uppe 

till förhandling under dagens styrelsemöte samt tackade de närvarande för mötet och 

avlutade detsamma. 

 

mailto:info@smkr.org
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Anders Emanuelson 
Anders Emanuelson Staffan Vestin 

Ordförande  Staffan Vestin 

   Sekreterare 

 

 

 

Styrelsemöte nr 4 

 
Protokoll från styrelsemöte nr 4 2021 

Mötet genomfördes 2021-05-25 kl. 0930 online med programvaran MS TEAMS. 

Närvarande: 

▪ Anders Emanuelson (Ordförande) 

▪ Lars-Erik Uhlegård (Vice ordförande) 

▪ Gunnar Persson (Kanslichef) 

▪ Staffan Vestin (Sekreterare) 

▪ Lennart Bresell (Kassör) 

▪ Sven Scheiderbauer (Region S) 

▪ Gunnar Ohlsén (Region V) 

▪ Fredrik Wiebe (Region M) 

▪ Göran Andersson (Region B) 

▪ Hans-Jochen Seifert (Region Ö) 

▪ Lars-Åke Permerud (Region G) 

▪ Sven Mattsson (Region NN) 

▪ Lennart Holtrin (Region ÖN) 

▪ Jan-Olof Johansson (Webbansvarig) 

▪ Per Olof Westergren (Valberedning) 

 

§1 Sammanträdets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. 

o Anmälda förhinder: 

• Lennart Bresell (Kassör) 

• Fredrik Wiebe (Region M)  

• Per Olof Westergren (Valberedning) 

 

§2 Tillkommande ärenden/Inkomna skrivelser 

Följande punkter förs upp på dagordningen; 

• Under §7: Veterandagen 2021. 

• Under §7: Ekonomisk ersättning till Fredrik Wiebe.  
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• Under §7: Staffan informerar om HKV Veterancentrums samverkansmöte 

nr 2. 

• Under §8: Hemställan från Kgl. Dalregementets kamratförening om 
tilldelning av förtjänstmedalj. 

• Under §9: Hemställan från riksförbundet Flottans Män om ekonomiskt 

stöd under 2022 när Marinen firar Flottan 500 år. 

• Under §9: Projektet ”Försvarsvilja och folkförankring”. 

• Under §9: Uppföljning av medlemsföreningarnas överenskommelser med 

sina värdförband.  

 

 

§3 Godkännande av dagordning 

Mötet godkände den utsända dagordningen. 

§4 Godkännande av föregående protokoll 

Mötet godkände protokollet för styrelsemöte nr 3 2021. 

§5 Ekonomi 

o Kanslichefen redovisade: 

• SMKR verksamhetsberättelse och balansräkning för 

verksamhetsåret 2020 är överlämnade till revisor. 

o Verksamhetsplan och budget 2021 ligger inte i fas. 

▪ Senaste utfallet i budgeten pekar mot ett underutnyttjande 2021 

m.h.t. den rådande pandemin. 

• Ett mindre antal medlemsföreningar har ännu inte betalat in 

medlemsavgiften för 2021. Regionföreträdarna tar reda på vilka 

föreningar som släpar efter och kontaktar dessa så att inbetalning 

sker. 

 

§6 Möten under 2021 

o Förberedelser för planeringsmötet den 14–16 fortsätter enligt tidigare 

inriktning. 

o Regionala möten kommer att genomföras under hösten. 

o Region S: Preliminärt vecka 42 

o Region V: Preliminärt vecka 39. 

o Region B: Preliminärt vecka 42 eller 43. 

o Region Ö: Preliminärt vecka 43. 

o Region G: Preliminärt under november månad. 

o Region NN: Preliminärt vecka 40 eller 41 i Härnösand. 

o Region ÖN: Återkommer med uppgifter. 

o När regionerna har fastställt datum för regionmöten ska dessa datum 

delges förbundets webbansvarige för uppdatering av SMKR hemsida. 

o Bjud gärna in företrädare för FM om det är möjligt. 

o Nordiskt Kamratföreningsmöte 2021(arbetsläge och beslutssituation):  

o Nordiskt ledarmöte genomförs 14–15 oktober i Häämenlinna 

(Tavastehus) med tillresa den 13 oktober. SMKR representeras av 

ordförande och kanslichef. Detaljer i SMKR planering redovisas vid 

styrelsemötet nr 7 2021, tisdag 16 november. Möjligheterna till 
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samordning av transporter av svenska deltagare från region syd och väst 

tas upp med de danska representanterna under ledarmötet. 

 

§7 Kontakt med HKV – kamrat- och veteranverksamhet 

o Veterandagen den 29 maj: 

o En överenskommelse har gjorts mellan Sveriges veteranförbund och 

SMKR där SMKR köper in blommor som besökare vid 

Veteranmonumentet, Restare, kan lägga ned vid detsamma. Beslut om 

detta har tagits av ordförande och kanslichef. 

o Fredrik Wiebe representerar SMKR och egen kamratförening vid F7 

Veterandag: 

o Mötet beslöt att halva kostnaden av Fredrik Wiebes genomförande av 

veterandagen ska belasta SMKR budget. 

o HKV Veterancentrums samverkansmöte nr 2: 

o Sekreteraren sammanfattade i stora drag vad som förevarit under mötet. 

o Agenda under mötet; 

1. Inledning – FM Veterancentrum 

• Veterandagen 

• Fackmässigt stöd 

2. Genomgång genomförda och planerade aktiviteter 

3. Övriga frågor – samverkansbehov 

4. Kommunikation – FM Veterancentrum 

5. Uppdatering kunskapsinhämtning 

6. Årsplanen 2021 

 

Sammantaget präglades redovisningarna av respektive verksamheter har varit 

”lågintensiva” under pågående pandemi. HKV veterancentrums redovisning av 

idéerna för att skapa en bättre kommunikation om begreppet ”Utlandsveteran” i 

samhället, var intressant, och sammanfattas enligt nedan. 

• Kommunikationens mål – med våra målgrupper: 

- Relationsskapande. 

- Engagerande. 

- Inbjudande till dialog. 

- Skapa känslan av delaktighet i kommunikationens innehåll. 

- Nya plattformar: Sociala medier, blogg och poddsändning. 

 

§8 Utmärkelser 

o Kungliga Dalregementets kamratförening har framställt till förbundet att 

få tilldela medlemmen Ulf Malmgren en förtjänstmedalj enligt förbundets 

beslut.  

• Mötet diskuterade den redovisade bakgrunden och beslöt att 

tilldela Ulf Malmgren SMKR förtjänstmedalj i brons. 

 

§9 Föreningsfrågor 

o Flottans Män ansökan om extra ekonomiskt stöd när Marinen firar 

Flottans 500-årsjubileum 2022 och det genomförs ett Nordiskt Marint 

Kamratföreningsmöte: 

▪ Kanslichefen redogjorde för handläggningen i ärendet där Flottans 

Män begär ett extra stöd på 70 Kkr; 
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• Nordiskt Marint Kamratföreningsmöte planeras behöva 30 Kkr 

och  

• Flottan 500 år planeras behöva 40 Kkr 
▪ Normalt erhåller FL Män ett årligt stöd på 55 Kkr av SMKR. 

▪ Kanslichefen föreslog att mötet ska besluta om ett extra stöd som 

uppgår till den äskade summan 70 Kkr minus storleken på det 

årliga bidraget på 55 Kkr. Alltså 15 Kkr. 

▪ Mötet beslöt att, efter en kortare diskussion, att tilldela FL Män ett 

extra bidrag på 15 Kkr. 

▪ Mötet beslöt att föreslå FL Män att ta en diskussion med 

Marinchefen stöd i 500-årsjubiléet. 

▪ Mötet uppdrog till vice ordförande att ta upp frågan med 

ordförande i Riksförbundet Flottans Män, Örjan Sterner.  

▪ Handläggningen av ärendet har skett av ordföranden och 

kanslichefen i samråd. 

▪ Kanslichefen meddelar FL Män SMKR beslut. 

o Projekt ”Försvarsvilja och folkförankring”: 

▪ Ordförande redovisade aktuellt arbetsläge. Här kan konstateras att flera 

förbandschefer är okunniga om projektets existens. Projektets grundas än 

så länge på HKV interna stabsdokument. HKV har ännu inte delat ut 

några uppgifter till förbanden. Ett mindre antal av SMKR 

medlemsföreningar har erfarit denna situation i sina kommunikationer 

med värdförbanden. Den 11 juni genomför projektledningen ett möte där 

frågan kommer att lyftas. 

o Uppföljning av medlemsföreningarnas överenskommelser med sina 

värdförband: 

o Kanslichefen uppmanade de regionala företrädarna att kontakta 

kamratföreningarna inom respektive region att sända in uppgift på om de 

har en fungerande överenskommelse med sitt värdförband eller inte. 

Finns det en överenskommelse så ska denna sändas in i kopia till 

förbundet så att den kan finnas åtkomlig på SMKR hemsida. 

o Sekreteraren redogjorde för det genomförda mötet med 

4.Sjöstridsflottiljen nye flottiljförvaltare. Flottiljförvaltaren har ringa 

kunskap om vad begreppet ”Traditionsvård” innebär och därmed saknar 

praktisk erfarenhet i att leda detta arbete vid flottiljen. Bakgrunden till 

detta möte var den vilja som den nya medlemsföreningen ”Röjdykarna” 

har att snarast nå en överenskommelse med 4.Sjöstridsflottiljen deras 

verksamhet ska bedrivas och kunna stödjas effektivt.  

o Göran Andersson, Region B informerade: 

o Värmlands regementes kamratförening har haft ett mycket givande 

samarbete med MRV, Militärregion Väst, när det gäller att få en 

överenskommelse underskriven. MRV har haft med representanter både 

på regionmötet hösten 2019 och förvaltaren vid ett eget möte med 

kamratföreningen. Jag förutsätter att arbetet med en överenskommelse 

genomförs på samma sätt med Livregementets Grenadjärers 

kamratförening. 

 

§10 Hemsidan 

o Webbansvarige redovisade hur de regionala företrädarna får tag på aktuella e-

postadresser till medlemsföreningarna. Alla regionala företrädare kontrollerar 

att det fungerar. Om inte; rapportera direkt till webbansvarige. 
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§11 Övriga frågor 

o Publicering av information på SMKR hemsida: 

• Sekreteraren redogjorde för hur en möjlig lösning till en 

obyråkratisk och snabb delgivning av information kan se ut. 

Härvid föreslog sekreteraren att ordförande och webbansvarige 

bildar en redaktionskommitté som beslutar i varje enskilt ärende 

och regelbundet redovisar för styrelsen hur information läggs in på 

SMKR hemsida. 

 

 

o Mötet beslöt att tillsätta ett redaktionsråd enligt givet förslag. 

• Inför styrelsemötet hade sekreteraren utarbetat ett förslag till 

SMKR ”Kommunikationsplan”. Innehållet i detta förslag tarvar en 

större diskussion som mötet beslöt att hänskjuta till hösten 2021. 

o SMKR styrelseförsäkring: 

• Mötet uppdrog till sekreteraren att undersöka om kassören, 

webbansvarige och valberedningen, som är adjungerade till 

styrelsen, omfattas av försäkringen. 

o Ordförande meddelade att han avser att författa ett sommarbrev att läggas 

in på SMKR hemsida. 
 

§12 Kommande möten 

o Kort genomgång av möteskalendern. 

o Nästa styrelsemöte genomförs den 17 augusti 2021 kl.0930 på Drottning 

Victorias Örlogshem. Kanslichefen beställer övernattning och resurser för 

mötets genomförande. Regionala företrädare ska, vid biljettbokning, boka 

s.k. ombokningsbara biljetter. 

 

§13 Mötets avslutande 

Ordförande tackade de närvarande för mötet och avlutade detsamma. 

 

Anders Emanuelson 
Anders Emanuelson Staffan Vestin 

Ordförande  Staffan Vestin 

   Sekreterare 

 

Styrelsemöte nr 5 

 

Protokoll från styrelsemöte nr 5 2021 

Mötet genomfördes 2021-08-17 kl. 0930 i konferensrummet på Drottning Victorias 

Örlogshem.  

Närvarande: 
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• Anders Emanuelson (Ordförande) 

▪ Lars-Erik Uhlegård (Vice ordförande) 

▪ Gunnar Persson (Kanslichef) 

▪ Staffan Vestin (Sekreterare) 

▪ Lennart Bresell (Kassör) 

▪ Sven Scheiderbauer (Region S) 

▪ Gunnar Ohlsén (Region V) 

▪ Fredrik Wiebe (Region M) 

▪ Göran Andersson (Region B) 

▪ Hans-Jochen Seifert (Region Ö) 

▪ Lars-Åke Permerud (Region G) 

▪ Sven Mattsson (Region NN) 

▪ Lennart Holtrin (Region ÖN) 

▪ Jan-Olof Johansson (Webbansvarig) 

▪ Per Olof Westergren (Valberedning) 

 

§1 Sammanträdets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. Varma 

hälsningar framfördes från Lennart Holtrin sjukbädd. 

o Anmälda förhinder: 

• Lars-Erik Uhlegård (Vice ordförande)  

• Lennart Holtrin (Region ÖN) 

• Jan Olof Johansson (Webbansvarig) 

  

§2 Tillkommande ärenden/Inkomna skrivelser 

Följande punkter förs upp på dagordningen; 

• Under § 8: Hemställan från F 18 kamratförening om tilldelning av medalj.  

• Under § 11: Tackbrev från HMK i anledning av hans 75-årsdag och från 

fru Yvonne Olson i anledning av begravningen av Genlt Sven-Olov 

Olson. 

• Under § 11: Inbjudan till högtidsmiddag från Militärpolisernas 

Kamratförening. 

 

§3 Godkännande av dagordning 

Mötet godkände den utsända dagordningen. 

§4 Godkännande av föregående protokoll 

Mötet godkände protokollet för styrelsemöte nr 4 2021. 

§5 Ekonomi 

o Lennart Bresell (Kassör) delade ut aktuell balansrapport och redogjorde 

för aktuellt läge för SMKR finanser. Härvid kan konstateras att den 

rådande pandemin kommer att resultera i ett underutnyttjande av 

tilldelade medel. 
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• Mötet beslöt att inte ta ut något av tilldelade medel för fjärde 

kvartalet. Kanslichefen kommer härvidlag att föra en diskussion 

med HKV PROD hur detta underutnyttjande ska lösas. 

o Vidare redogjorde kassören för de invändningar revisorerna har haft på 

verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2020. Revisorerna har 

kommit fram till att överskottet för 2020 ska var 117.317:92 kronor (jmf. 

styrelsens ursprungliga beräkningar på 67.207:92 kr). Mot den 

bakgrunden ska verksamhetsberättelsen för 2020 ändras under rubriken 

”Ekonomi” på sidan 8 så att texten erhåller följande utformning;  

• ”Årets resultat redovisar ett överskott på 117.317:92 kronor. Styrelsen 

föreslår att det under räkenskapsåret uppkomna överskottet överförs 

till kontot ”Eget kapital” och att därefter behållningen 408.285:45 

kronor balanseras i ny räkning. Till denna handling bifogas balans- 

och resultatrapport för 2020-01-01 till 2020-12-31.” 

o Verksamhetsplan och budget 2021: 

• Det finns fortfarande medlemsföreningar som inte har betalat in 

sin medlemsavgift.  

• Mötet beslöt att regionansvariga följer upp denna problemställning 

och reder ut sakförhållanden. 

• Mötet beslöt också att de föreningar som inte längre vill vara 

medlemmar i SMKR, meddelar detta till kansliet så fort som 

möjligt. 

• Frågan om att tilldela Sveriges Militära Minnesmärken, SvMM, ett 

extra bidrag diskuterades kort. 

• Mötet beslöt att tilldela SvMM ett extra bidrag på 50 Kkr för 

verksamhetsåret 2021. 

• Kanslichefen meddelade att kostnader för tidigare abonnemang 

hos TeliaSonera nu är slutbetalade. 

 

§6 Möten under 2021 

o Planeringsmötet den 14 till 16 september; Kanslichefen kommer att ge ut 

ett detaljerat program före mötet. 

o Följande tider gäller som underlag för beställning av resor;  

 

2021-09-14  

Samling Värtahamnen kl. 1230 

Styrelsemöte kl. 1330 

Fartyget avgår kl. 1730  

 

2021-09-15 

Ankommer Tallinn kl. 1015 

Avgår kl. 1800  

 

2021-09-16 

Anländer Värtahamnen kl. 1015 

 

o Regionala möten genomförs enligt nedan redovisade datum; 

o Reg S:19-20/10 

o Reg V: 28-29/9 

o Reg B: 20-21/10 

o Reg M:20-21/10 
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o Reg Ö:28/10  

o Reg G: Nov 

▪ Lars Åke Permerud redogjorde för den tänkta strukturen för 

mötet på Gotland. Han avser att samla samtliga föreningars 

styrelser och föra en diskussion kring regionens arbete. 

Härvid vill Region G att SMKR ska stå för de kostnader 

som kommer att uppstå för att göra denna samling. 

▪ Mötet beslöt att ersättning för de enskilda kostnader som 

uppstår, ska utgå. 

o Reg N: 13-14/10 

o Reg ÖN: Ännu ej fastställt 

o Nordiskt Kamratföreningsmöte 2021(gmf. 2022, arbetsläge och 

beslutssituation); Det inplanerade mötet den 14-15 oktober kan 

komma att ställas in p.g.a. pandemiläget i Finland. Genomförandet 

i Finland 2022 är mellan den 16 och den 19 juni. 

o Projekt Försvarsvilja och Folkförankring; Ordförande kommer att 

delta i projektgruppens möte den 21 september. 

o Planeringsmöte 2022; Kanslichefen redovisade det första 

planeringsmötet ska genomföras mellan den 15–17 februari med 

följande hålltider. 

o Kl. 1230 samling Värtahamnen. 

o Kl. 1330–1500 Styrelsemöte. 

o Kl.1500 Planeringsmötet inleds. 

o Kl. 1645 Avgång Värtahamnen. 

o Representantskapsmötet 2022; 

• Genomförs den 29–20 mars ombord på TallinkSilja Line 

ToR till Åbo, Finland. Preliminära tider är kl. 1030–1830. 

 

§7 Kontakt med HKV – kamrat- och veteranverksamhet 

o Diskuterades kamratföreningars överenskommelser med sina 

värdförband; Regionerna ska ligga på kamratföreningarna att 

skapa en dialog med sina värdförband så en överenskommelse kan 

tecknas. I dessa sammanhang ska det vara tydligt att FM handbok 

”Parad 6” gäller som grund för en förbandschefs arbete för att 

åstadkomma en fungerande traditionsvård. 

o FM Veterancentrum genomför samverkansmöte 2021-09-02. 

o Verksamhetsdialog med FM; Kanslichefen tar kontakt med HKV 

PROD för att bestämma datum för dialoger om kommande 

överenskommelse. 

 

§8 Utmärkelser 

o Hemställan har inkommit från F 18 kamratförening om tilldelning 

av medalj; 

• Ansökan avser driftingenjören Leif Ström för mångårigt 

arbete både lokalt och regionalt samt central nivå att bli 

tilldelad SMKR förtjänstmedalj i guld. 

▪ Mötet beslöt efter diskussion att tilldela Leif Ström den 

föreslagna medaljen. Kanslichefen, tillika ordförande i F 18 

kamratförening, deltog inte i beslutet. 
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§9 Föreningsfrågor 

o Ansökan om bidrag till framtagande av jubileumsmagasin; F 18 

kamratförening har hemställt om ett bidrag om 10 Kkr. för 

rubricerat magasin. 

▪ Mötet beslöt efter diskussion att låta ett arbetsutskott 

bestående av ordförande, vice ordförande och sekreteraren 

ta fram de regler som gäller för SMKR att stödja 

framtagandet av tryckta skrifter och lämna ett förslag till 

styrelsen för beslut. 

 

 

 

§10 Hemsidan 

o Mötet beslöt att uppdra till SMKR webbansvarige, Jan Olof 

Johansson, att ta fram en ”instruktionsfilm” som ska underlätta för 

medlemsföreningar att kunna logga in på de ställen på SMKR 

hemsida, som kräver detta. 

 

§11 Övriga frågor 

o Kanslichefen redovisade, till SMKR, inkomna tackbrev; 

• Tackbrev från HMK i anledning av hans 75-årsdag. 

• Tackbrev från Yvonne Olson i anledning av begravningen 

av Genlt Sven-Olov Olson. 

o Kanslichefen redovisade att företrädare för SMKR styrelse har 

erhållit inbjudan från Militärpolisernas Kamratförening att delta i 

deras högtidsmiddag till självkostnadspris. 

o Fredrik Wiebe redovisade sitt deltagande i F7 Veteranvecka och 

vad den innehöll för verksamheter. 

• I samband med denna redovisning diskuterades C F7, 

överste Malin Persson, hängivna arbete med förbandets 

traditionsvård. 

o Mötet beslöt efter denna diskussion att tilldela överste Persson 

SMKR förtjänstmedalj i guld. Förtjänstmedaljen utdelas den 2 

september i samband med chefsbytesceremonin på F16. 

 

§12 Kommande möten 

o Kort genomgång av möteskalendern. 

o Nästa styrelsemöte genomförs den 14 september 2021 kl.1330 

ombord på TallinkSilja Line.  

§13 Mötets avslutande 

Ordförande tackade de närvarande för mötet och avlutade detsamma. 

 

Anders Emanuelson 
Anders Emanuelson Staffan Vestin 

Ordförande  Staffan Vestin 

   Sekreterare 
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Styrelsemöte nr 6 

 
Protokoll från styrelsemöte nr 6 2021 

 

Mötet genomfördes 2021-09-14 kl. 1300 ombord på TallinkSilja Line i samband 

SMKR planeringskonferens. 

 

Närvarande: 

▪ Anders Emanuelson (Ordförande) 

▪ Lars-Erik Uhlegård (Vice ordförande) 

▪ Gunnar Persson (Kanslichef) 

▪ Staffan Vestin (Sekreterare) 

▪ Lennart Bresell (Kassör) 

▪ Sven Scheiderbauer (Region S) 

▪ Gunnar Ohlsén (Region V) 

▪ Fredrik Wiebe (Region M) 

▪ Göran Andersson (Region B) 

▪ Hans-Jochen Seifert (Region Ö) 

▪ Lars-Åke Permerud (Region G) 

▪ Sven Mattsson (Region NN) 

▪ Lennart Holtrin (Region ÖN) 

▪ Jan-Olof Johansson (Webbansvarig) 

▪ Per Olof Westergren (Valberedning) 

 

§1 Sammanträdets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. 

o Anmälda förhinder: 

• Lennart Bresell (Kassör) 

• Sven Scheiderbauer (Region S) 

• Lennart Holtrin (Region ÖN) 

Ordförande tyckte att timingen av utdelningen av SMKR 

förtjänstmedalj i guld till Överste Malin Persson i samband med 

chefsöverlämningen i Uppsala var riktigt bra. Det väckte stor 

uppmärksamhet. 

Ordförande informerade att Lennart Holtrin har börjat med talträning 

och allmäntillståndet stadigt förbättras. 

§2 Tillkommande ärenden/Inkomna skrivelser 

Följande punkter förs upp på dagordningen; 

• Under §7: Sekreteraren avrapporterar från FM VeteranC samverkansmöte nr 

3. 

• Under §8: Inkomna ansökningar om förtjänstmedaljer. 

• Under §9: Beslut om stöd till F18 kamratförening efter ansökan om medel 

från SMKR för tryckning av jubileumsskrift. 
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• Under §11: Beslut om slututformning och beställning av visitkort. 

 

§3 Godkännande av dagordning 

Mötet godkände den utsända dagordningen. 

§4 Godkännande av föregående protokoll 

Mötet godkände protokollet för styrelsemöte nr 5 2021. 

§5 Ekonomi 

o Kanslichefen redovisade det ekonomiska läget per den 14 september; 

• Läget är gott. 

o Verksamhetsplan och budget 2021: 

• Mötet beslöt att medel för det fjärde kvartalet inte ska tas ut. 

• Prognosen är att SMKR underutnyttjar tilldelade medel, 1 689 000 kr 

med ca. 60 Kkr. 

o Verksamhetsplan och budget 2022: 

• Tidpunkter för verksamhets- och budgetdialog för 2022 är inte 

fastställda. 

o Kommande överenskommelse med FM: 

o Överenskommelsen undertecknas i slutet av september. 

o Överenskommelsen omfattar verksamhetsåren 2022 till 2024. 

o Veteranstöd till I2 kamratförening: 

o Kamratföreningen ska genomföra en temakväll med rubriken ”Utlandstjänst”. 

För detta event behöver de stöd med 9 Kkr för att täcka utgifter på 14 Kkr för 

förtäring, lokalhyra, musik, resekostnader och engångsartiklar. Inkomsterna 

beräknas till 5 Kkr för deltagaravgifter (50 personer x 100 kr = 5 Kkr). 

o Mötet beslöt att tilldela I2 kamratförening ett ekonomiskt stöd på 9 Kkr. 

 

§6 Möten under 2021 och 2022 

o Regionala möten: 

o Region Gotland genomför sitt möte den 24 november 2021. I övrigt gäller de 

datum som finns angivna i protokoll nr 5 2021. 

o Styrelserepresentanters (främst ordförande och kanslichef) deltagande i 

kommande regionmöten planeras in i samråd med regionföreträdare. 

o Nordiskt Kamratföreningsmöte 2021(arbetsläge och beslutssituation);  

o Planeringsmötet för att genomföra det Nordiska Kamratföreningsmötet i 

Finland 2022 genomförs enligt plan den 13–15 oktober i Tavastehus. 

o Vice ordförande tog upp möjligheterna till att slå samman det Nordiska 

Marina kamratföreningsmötet med mötet i Finland. 

▪ Ordförande och kanslichef tar med sig frågan till det kommande 

planeringsmötet. 

▪ Likaså ska lösningar på gemensamma transporter tas upp vid detta 

möte. 

o Planeringskonferens 2022 

• Genomförs 15 till 17 februari ombord på TallinkSilja Line ToR till 

Helsingfors  

• Samling i Värtahamnen kl. 1230. Därefter ombordstigning där 

styrelsemötet genomförs kl. 1330–1500. 
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• Planeringskonferensen startar kl. 1500. 

• Avgång Värtahamnen kl. 1645. 

• Middag kl. 2000. 

• 16 februari 

▪ Planeringskonferensen fortsätter kl. 0900–1000. 

▪ Program i Helsingfors (ännu ej fastställt) genomförs mellan kl. 1100–

1500. 

• Planeringskonferensen fortsätter från kl. 1530. 

• Middag kl. 1930. 

•  Ankomst Värtahamnen den 17 februari kl. 0945. 

o Representantskapsmötet 2022 

• Genomförs 29 till 30 mars TallinkSilja Line ToR till Åbo. 

• SMKR betalar för ett (1) ombud. Kamratföreningarna som vill sända 

fler ombud får själva stå för deras kostnader. 

• Samling och incheckning i Värtahamnen kl. 1800–1900. 

• Ombordstigning kl. 1900. 

• Avgång Värtahamnen kl. 1930. 

• Middag kl. 1930. 

o Nordiskt Kamratföreningsmöte, NMKM, genomförs den 16 till den 19 

juni. 

• SMKR planerar för en bussresa från Virserum till Finland ToR. 

Bussen hämtar upp efter vägen från Virserum. Detaljrutt kommer att 

presenteras med hänsyn till bussbolagets möjligheter att hämta upp 

efter vägen. 

• SMKR representanter åker med TallinkSilja Line ToR Åbo. 

 

§7 Kontakt med HKV – kamrat- och veteranverksamhet 

o SMKR ska lämna in verksamhetsbeskrivning för verksamhetsåren 2022 

till 2024. 

o SMKR ska lämna in äskanden för 2022. 

o SMKR har erhållit en ny överenskommelse för underskrift. 

o Sekreteraren redovisade vad som förevarit vid FM VeteranC 

samverkansmöte nr 3. 

 

§8 Utmärkelser 

o Fölande förslag till utdelning av SMKR förtjänstmedalj har inkommit; 

o  

 

Kamratförening Namnförslag Valör 

Sverige-Koreaveteranerna Pia Blomberg Brons 

Kgl. Södermanlands Regementes kamratförening Carl Victor Sandberg Brons 

Kgl. Södermanlands Regementes kamratförening Ulf Tengbrand Brons 

Värmlands regementes kamratförening Steve Fogderud Brons 

 

▪ De inkomna förslagen redovisades och diskuterades kort. 

▪ Mötet beslöt att tillstyrka att SMKR förtjänstmedalj i brons ska 

utdelas till nämnda personer. 

▪ Kanslichefen effektuerar. 
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§9 Föreningsfrågor 

o Det är för få överenskommelser som inkommit från 

medlemsföreningarna; 

▪ Alla regionala företrädare ska försöka påverka 

medlemsföreningarna att sända in sina överenskommelser till 

SMKR kansli. 

o F18 kamratförenings ansökan om bidrag till utgivning av jubileumsskrift 

diskuterades kort; 

▪ Mötet beslöt att tilldela F18 kamratförening 2,5 Kkr angivet 

ändamål. 

▪ Kanslichefen som är ordförande i F18 kamratförening deltog INTE 

i beslutet. 

 

 

§10 Hemsidan 

o SMKR webbansvarige, Jan Olof Johansson redogjorde kort för de 

uppdateringar som skett sedan föregående styrelsemöte. 

 

§11 Övriga frågor 

o NIL 

 

§12 Kommande möten 

o Kort genomgång av möteskalendern. 

o Nästa styrelsemöte, nr. 7, genomförs den 16 november 2021 kl. 0930 i 

konferensrummet, plan 5, på Drottning Victorias Örlogshem. 

o 4 enkelrum är förbokade. 

o Morgonfika med förtäring är beställda. 

o Kanslichefen återkommer med detaljer om resor.  

 

§13 Mötets avslutande 

Ordförande tackade de närvarande för mötet och avlutade detsamma. 

 

Anders Emanuelson 
Anders Emanuelson Staffan Vestin 

Ordförande  Staffan Vestin 

   Sekreterare 

 

Styrelsemöte nr 7 

 

Protokoll från styrelsemöte nr 7 2021 

Mötet genomfördes 2021-11-16 på DVÖ. 
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Närvarande: 

▪ Anders Emanuelson (Ordförande) 

▪ Lars-Erik Uhlegård (Vice ordförande) 

▪ Gunnar Persson (Kanslichef) 

▪ Staffan Vestin (Sekreterare) 

▪ Lennart Bresell (Kassör) 

▪ Sven Scheiderbauer (Region S) 

▪ Gunnar Ohlsén (Region V) 

▪ Fredrik Wiebe (Region M) 

▪ Göran Andersson (Region B) 

▪ Hans-Jochen Seifert (Region Ö) 

▪ Lars-Åke Permerud (Region G) 

▪ Sven Mattsson (Region NN) 

▪ Lennart Holtrin (Region ÖN) 

▪ Jan-Olof Johansson (Webbansvarig) 

▪ Per Olof Westergren (Valberedning) 

 

§1 Sammanträdets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Ordföranden 

framförde ett tack för de nu genomförda regionala mötena. 

o Anmälda förhinder: 

• Staffan Vestin 

• Jan Olof Johansson 

• Lennart Holtrin (Region ÖN) 

 

Gunnar Ohlsén informerade om att Lennart Holtrin börjar må bättre och kan också 

tala i mobiltelefonen. Lennart hälsar så mycket till oss alla genom Gunnar O. 

 

§2 Tillkommande ärenden/Inkomna skrivelser 

Följande punkter förs upp på dagordningen; 

• Utbildning av företrädare för folkförankring 

• Förläningar av SMKR förtjänstmedalj 

• Utskick av protokoll med mera 

• Under §9: Beslut om stöd till F18 kamratförening efter ansökan om medel från SMKR 

för tryckning av jubileumsskrift. 

• Under §11: Beslut om slututformning och beställning av visitkort. 

• Nuvarande stadgar inför representantskapsmötet 

 

§3 Godkännande av dagordning 

Mötet godkände den utsända dagordningen. 

§4 Godkännande av föregående protokoll 

Mötet godkände protokollet för styrelsemöte nr 6 2021. 

§5 Ekonomi 
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o Kassören redovisade det ekonomiska läget per den 16 november; 

• Läget är gott. 

o Verksamhetsplan och budget 2021: 

• Kassören påpekade att det förmodligen blir ett visst 

överskott under 2021. Detta redovisas i samband med möte 

på HKV och framläggs för ett HKV beslut. 

o Verksamhetsplan och budget 2022: 

• Tidpunkter för verksamhets- och budgetdialog för 2022 är 

inte fastställda. 

o Kommande överenskommelse med FM: 

o Överenskommelsen har undertecknats den 4 oktober. 

o Överenskommelsen omfattar verksamhetsåren 2022 till 2024. 

o Det finns fortfarande problem med värdförband som inte 

utanordnar penningmedel enligt de överenskommelser som gjorts 

mellan HKV och SMKR. Av den anledningen kommer vi att 

begära ett möte mellan HKV och SMKR i närtid. Detta för att 

bland annat det utlovade direktivet skall konstrueras och sändas till 

förbandscheferna. 

o Verksamhetsstöd till F 18 Kamratförening: 

o Mötet beslutade i enlighet med föregående möte att till F 18 

Kamratförening utbetala ett stöd för tillverkning av en 

minnesskrift om 2500 kronor. 

 

§6 Möten under 2021 och 2022 

o Regionala möten: 

• Regionföreträdare som genomförts sina regionala möten 

gjorde en kort redovisning av läget. Region Gotland 

genomför sitt möte den 24 november, Region N genomför 

regionmöten första kvartalet och S 16–17 mars 2022. 

o Nordiskt Kamratföreningsmöte 2021(arbetsläge och 

beslutssituation);  

• En kort redovisning av läget efter genomfört Ledarmöte i 

Finland gjordes med bland annat följande: 

▪ Kostnad i Finland 300 EUR per person 

▪ Bussresa från Sverige med båt till Finland cirka 150 EUR 

▪ Max 50 deltagare per land 

▪ Boende i logement enligt standard 

▪ Kost i ordinarie matsal 

▪ Mässar enligt rutin 

▪ Ett intressant och förhoppningsvis givande besök för de som 

deltar 

▪ Info ut i december 

▪ Preliminär anmälan till SMKR i januari 

▪ Slutlig anmälan i mars-april 

 

o Planeringskonferens 2022 

• Genomförs 15 till 17 februari ombord på TallinkSilja Line 

ToR till Helsingfors  

• Samling i Värtahamnen kl. 1230. Därefter ombordstigning 

där styrelsemötet genomförs kl. 1330–1500. 

• Planeringskonferensen startar kl. 1500. 
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• Avgång Värtahamnen kl. 1645. 

• Middag kl. 2000. 

• 16 februari 

▪ Planeringskonferensen fortsätter kl. 0900–1000. 

▪ Program i Helsingfors (ännu ej fastställt) genomförs 

mellan kl. 1100–1500. 

• Planeringskonferensen fortsätter från kl. 1530. 

• Middag kl. 1930. 

•  Ankomst Värtahamnen den 17 februari kl. 0945. 

 

o Representantskapsmötet 2022 

• Genomförs 29 till 30 mars TallinkSilja Line ToR till Åbo. 

• SMKR betalar för ett (1) ombud. Kamratföreningarna som 

vill sända fler ombud får själva stå för deras kostnader. 

• Samling och incheckning i Värtahamnen kl. 1800–1900. 

• Ombordstigning kl. 1900. 

• Avgång Värtahamnen kl. 1930. 

• Middag kl. 1930. 

 

o Nordiskt Kamratföreningsmöte, NMKM, genomförs den 16 till 

den 19 juni. 

• SMKR planerar för en bussresa från Virserum till Finland 

ToR. Bussen hämtar upp efter vägen från Virserum. 

Detaljrutt kommer att presenteras med hänsyn till 

bussbolagets möjligheter att hämta upp efter vägen. 

• SMKR representanter åker med TallinkSilja Line ToR Åbo. 

 

§7 Kontakt med HKV – kamrat- och veteranverksamhet 

Under perioden har vi inte haft möten eller några djupare kontakter med 

HKV. 

§8 Utmärkelser 

o Fölande förslag till utdelning av SMKR förtjänstmedalj har inkommit; 

 
Kamratförening Namnförslag Valör 

F 14 – Flottiljområdets Kamratförening Hans Hansson Guld 

F 14 – Flottiljområdets Kamratförening Thomas Eriksson Guld 

Lv 6 Kamratförening Johnny Stenberg Guld 

F 18 Kamratförening Leif Ström Guld 

Riksförbundet Koreaveteranerna Olga-Lisa Sundqvist Guld 

Gotlands Kamratförening Rutger Edwards Guld 

Gotlands Regementets Kamratförening Lars Brolund Guld 

Norra Skåningarna  Lars Johansson Brons 

Norra Skåningarna  Bertil Håkansson Brons 

Norra Skåningarna Jan Appelqvist Brons 

 
• De inkomna förslagen redovisades och diskuterades kort. 

▪ Mötet beslutade om förläning jämlikt ovan redovisade lista. 

▪ Kanslichefen effektuerar. 
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▪ Numera har tidsfaktorn för att göra framställan till SMKR 

om utmärkelser tagits bort då det inte har varit funktionellt. 

 

§9 Föreningsfrågor 

▪ Det finns fortfarande föreningar som har det besvärligt med 

överenskommelser. Jämlikt tidigare redovisat så kommer SMKR 

att ta upp frågan med HKV. 

 

§10 Hemsidan 

o SMKR webbansvarige, Jan Olof Johansson arbetar med 

uppdatering av hemsidan vilket gör att det kan saknas uppgifter 

under vissa rubriker. 

 

§11 Övriga frågor 

o Lennart Bloms fråga rörande eventuell ändring av stadgarna 

kommer att tas upp och arbete har gjorts av P-O Westergren som 

fick uppgiften i samband med planeringsinternatet i september. Vi 

kommer att lägga en proposition om ändring av stadgarna på 

representantskapsmötet. 

o Ordföranden uppmanade alla att om möjligt genomföra utbildning 

inom folkförankringsprojektet. 

o Fråga kommer att ställas till Pousar om han skulle ha möjlighet att 

utbilda styrelsen i projektet. 

 

§12 Kommande möten 

o Kort genomgång av möteskalendern. 

o Nästa styrelsemöte nr 1, genomförs den 15 februari i samband med 

planeringsinternatet på Tallink Silja fartyg till Helsingfors. 

o Kanslichefen återkommer med detaljer kring resa och 

styrelsemöte.  

 

§13 Mötets avslutande 

Ordförande tackade de närvarande för mötet och avlutade detsamma. 

 

Anders Emanuelson   
Anders Emanuelson  Gunnar Persson 

Ordförande   Gunnar Persson  

   Sekreterare för mötet/Kanslichef 

  

Kort verksamhetsredogörelse från Region Syd 

 

Den regionala verksamheten under pandemiåret 2021 har för region 

syd präglats av två händelser. Den ena är Corona-pandemin som gjort 

planering och ibland genomförande mycket osäkert. Den andra 
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händelsen är mitt (regionansvariges) ögonproblem som inträffade 

medio juli månad. Efter en månads felaktig diagnos och därmed 

utebliven riktig behandling konstaterades näthinneavlossning i 

vänsterögat. Tre operationer följde (augusti, september och december) 

och dessa nedsatte delar av arbetsförmågan. Sålunda ställdes det 

planerade regionmötet i oktober in med nytt datum i mars 2022. 

Informationsbrev har sänts ut till kamratföreningarna. I övrigt har vi 

stöttat centrala SMKR med påminnelser, frågor m.m.  

 

Sven Scheiderbauer 

Ansvarig Region Syd 

 

Kort verksamhetsredogörelse från Region Väst 

 

Region Väst omfattar 26 föreningar ur samtliga vapenslag.  Av dessa 

har endast tre föreningar ingen överenskommelse med ett 

värdförband. Aktiviteter har p.g.a. pågående pandemi påverkat 

föreningarna. Trots detta kunde 2021 regionmöte väst genomföras 

planenligt på Skillingaryds skjutfält 28 till 29 september. Av 

regionens 26 föreningar deltog 9 samt representanter från 

nyupprättade Amf 4. Huvudtemat för mötet var ”Folkförankring och 

Försvarsvilja”, där underlag för kamratföreningar att delta i detta 

projekt, presenterades av Erik Pousar. Utöver detta fick flertal 

föreningar presentera olika åtgärder för att rekrytera nya medlemmar. 

Till ny företrädare för regionen, valdes Torbjörn Malmkvist. 

 

 
 

Gunnar Ohlsén 

Ansvarig för Region Väst 

Kort verksamhetsredogörelse från Region Gotland 

SMKR region Gotland har efter beslutet 2020 att organisera den, 

kommit igång med viss verksamhet. Även 2021 präglades av 
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”Corona-eländet”. Detta innebar att ingen verksamhet genomfördes 

under första halvåret. Alla årsmöten sköts upp till sommaren eller 

efter den. Under hösten har dock flera trevliga aktiviteter genomförts, 

till exempel ärtmiddagar, återträffar, After Work-träffar m.m. Den 24 

november genomförde vi det regionala mötet i Villa Manhem. Mötet 

syftade till att kamratföreningarna informerade varandra om den egna 

verksamheten. Våra tänkbara rekryterings- och 

marknadsföringsåtgärder m.m., framöver dryftades också. Sven 

Mattson, ansvarig för Region NN, genomförde också en mycket 

tankeväckande och intressant utbildning avseende 

Folkförankringsprojektet. Flottans män Gotland svarade för 

värdskapet på ett utmärkt sätt. Cirka 25 personer från 

kamratföreningarna deltog. Kamrater ur kamratföreningarna (dock 

inte Flottans män) har som volontärer under året starkt bidragit till att 

fortsatt att utveckla Gotlands Förvarsmuseum, där alla medlemmar är 

delägare.  

Lars-Åke Permerud 

Ansvarig för Region Gotland 

Kort verksamhetsredogörelse från Region Öst 

Under våren 2021 besöktes Amfibieregementet med syfte att få 

tillstånd att SMKR kunde få genomföra ett möte med representanter 

för kamratföreningar tillhörande den östra regionen på regementet. 

Preliminärt mötesdatum var då satt till ngn. gång i oktober.  

 

Ansökan beviljades och brev till regionens KF, med information om 

eventuellt möte, utsändes 2021-05-19.  Mötesdatum fastställt under 

juli till 28.oktober. Planering bl.a. med besök på Amf1 genomfördes 

under sommaren. Kallelse till samtliga 24 kamratföreningar sändes ut 

den 8. augusti. Återigen visade sig kamratföreningarnas uppdateringar 

av e-postadresser till SMKR inte fungerar ordentligt. Därför skickades 

ytterligare en kallelse ut den 29 september. Totalt inkom 16 svar varav 

3 anmälde förhinder. Tyvärr var det 8 kamratföreningar som varken 

kvitterade mottagen post eller inkom med annat. Dagen innan mötet 

anmälde ytterligare 3 kamratföreningar förhinder p.g.a. sjukdom. Till 

slut var det 9 kamratföreningar som deltog varav två hade med en man 

extra. Mötet genomfördes i positiv kamratlig anda. SMKR ordförande 
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deltog under förmiddagen och fyllde på med bra och omfattande 

information. 

 

Följande ämnen avhandlades: Uppföljning av överenskommelser, 

medlemsvård under pandemin och i övrigt, folkförankring, 

försvarsvilja samt presentation av baskurs ”Förankring totalförsvar”. 

Under lunchuppehållet genomfördes ett besök på regementets 

traditions- och andaktshus. Som avslutning av ett givande möte erhöll 

sittande regionrepresentant förtroendet att fortsätta ytterligare en 

period. 

 

Hans-Jochen Seifert  

Ansvarig för Region Öst  

 

 

Kort verksamhetsredogörelse från Region Mitt 

 

Region Mitt genomförde årets möte onsdagen den 20 oktober till 

torsdagen den 21 oktober i Stockholm på Drottning Victorias 

Örlogshem. 10 av 26 föreningar deltog i mötet. Huvuddelen av tiden 

ägnades åt projektet Försvarsvilja och Folkförankring. Efter att 

deltagarna genomfört ”Baskurs Folkförankring” diskuterades det hur 

kamratföreningarna kan bidra. 

 

     

 

Under hösten besökte jag en kamratträff vid Norra Smålands 

Regementes kamratförening och en hos Flottans Män i Västerås. 

 

   

          3 november          10 november 
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Fredrik Wiebe  

Ansvarig för Region Mitt 

Kort verksamhetsredogörelse från Region Bergslagen 

 

Verksamheten vid Region Bergslagen har genomförts enligt nedan: 

• 4 digitala styrelsemöten under våren. 

• Fysiskt årsmöte (12 deltagare) för verksamhetsåren 2019 och 

2021 den 6 juni i Rommehed. 

• 4 fysiska styrelsemöten på hösten. 

• Ordförande och sekreterare deltog i Dalregementets 

återinvignings ceremonin. 

• Värd för regionalt möte Region Bergslagen den 20 till 22 

oktober i Dalarna (se minnesanteckningar på SMKR hemsida). 

• Projekt ”Försvarsvilja och Folkförankring”. 

• Information med julhälsning till medlemmarna. 
 

Värmlands regementes kamratförening: 

• Fem styrelsesammanträden. 

• Vårens verksamhet inställd. 

• Hösten genomfördes kolbullekväll och en resa mot gränsen i 

kompani Nordanskogs fotspår (9 april 1940). 

• Årsmöte med 55 deltagare i november med medaljer till Per-

Olof Kåberg och Steve Fogderud (se bildarkiv SMKR hemsida). 

• Veterankväll i föreningens regi i november.  

 

Göran Andersson 

Ansvarig för Region Bergslagen 

Kort verksamhetsredogörelse från Region Nedre Norrland 

 

Coronan har naturligtvis påverkat regionens verksamhet i likhet med 

resten av landet. Flera möten har genomförts digitalt och årsmöten, 

som normalt genomförs under första kvartalet, har senarelagts till 

hösten då Cronasituationen möjliggjorde ”riktiga” möten på plats. 

Årsmöten i slutet av året ställer särskilda krav att hålla ordning på 

datumen. 

 

Ett regionalt möte genomfördes vecka 41 i Härnösand, lunch till 

lunch. 7 kamratföreningar (av 10) var representerade vid träffen. 
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Programmet omfattade allmän orientering från SMKR verksamhet, 

rutiner avseende ekonomihantering, SMKR aktivitetskalender, svar på 

insända frågor, rekryteringsfrågor, val av representant till SMKR 

styrelse (sätt på hur det skall gå till) Försvarsmaktens 

folkförankringsprojekt och sist – men inte minst – kamratlig samvaro. 

Till den änden hör även betoning på kommande representantmöte och 

det nordiska kamratföreningsmötet. 

 

Ett regionalt Teamsmöte med deltagare av kamratföreningar från hela 

Norrland, utbildningsgrupperna och undertecknad - och som skulle 

ledas av MR N stab -senarelades till våren. 

 

Sven Mattsson 

Ansvarig för Region Nedre Norrland 

 

 

Kort verksamhetsredogörelse från Region Övre Norrland 

 

Verksamheten vid Region Övre Norrland har under 2021 

karakteriserats av att avvakta på eventuella lättnad i restriktioner av 

bestämmelser för att bland annat kunnat genomföra regionaltmöte 

m.m. Men på grund av pandemin och sjukdom har ingen verksamhet 

genomförts. Målsättning är att genomföra det regionala mötet så snart 

förutsägningar finns under 2022. Regionföreträdren ÖN har deltagit i 

styrelsemöten som genomförts digitalt. 

Lennart Holtrin 

Ansvarig för Region Övre Norrland 

Verksamheten vid olika medlemsföreningar under 2021 

 

Utdrag ur årsberättelse för Flottans Män i Varberg avseende år 2021: 
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Ordförandeskapet har roterat mellan ledamöterna under året. Elva 

protokollförda styrelsemöten har avhållits, på vissa möten har 

deltagare medverkat via länk. Vid årets slut var 69 medlemmar 

registrerade i vår förening. Tyvärr något vikande antal. 

Året präglades starkt av coronapandemin. All verksamhet förutom 

styrelsemötena ställdes in första halvåret. Första träffen för alla var 6 

juni då vi bjöd på nationaldagstårta. Under hösten hölls tre 

skeppskvällar, fyra lördagskaffe samt i december julbuffé. Vi hade 

klart färre besökare än vanligt. 

Vår ekonomi är fortfarande stark. Medlemsavgiften subventionerades 

och årets negativa resultat på drygt 13,000 kr beror på uteblivet bidrag 

från vårt värdförband FMTS. Vi har fortfarande en buffert på drygt två 

års hyra om vår hyresgäst skulle välja att lämna oss. 

Varberg i januari 2022. 

 

Sjöofficerssällskapets i Göteborg (SOSG) verksamhet 2021 

 
 

• 22 april, Årsmöte med C FömedC.  

• 9 maj, af Wirsens Cup i golf i Stockholm. 

• 3 juni, SOSG Master i golf. 

• 15 juni, Sjöresa med Stena Line. 

• 17 juni, Lunchmöte om SSRS med Benny Börjesson. 

• 10 aug, SOSG golfmästerskap. 

• 2 sep, Skaldjursbuffé med respektive. 

• 28 sep, Studiebesök 44.röjdykdiv. 

• 28 okt, Höstmöte med C Amf 4 Öv. Fredrik Herlitz. Dessutom 

med loppmarknad. 

• 11 nov, BIM med Clas Berglund, Stena Line. Gemensamt med 

SFRO. 

• 9 dec, SOSG julbord med respektive. 
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• 14 dec, Sjöresa med Stena Line, en spontan inköpsresa. 

 

Dessutom har SOSG deltagit med representanter vid olika evenemang 

och möten 

 

• 28–29 sept., SMKR regionalt möte Skillingaryd. 

• 1 okt, Amf 4 officiella invigning med kronprinsessan. 

• 13 okt, FVMA; Höstmöte. 

• 14 okt, KÖMS 250 år i Göteborg. 

• 8 nov, SOS ordförandemöte i Stockholm. 

• 6 dec, Kadettafton hos SOSS. Introduktionsafton med kadetter 

från Karlberg. 

• 7 dec, Nätverksmöte med Gbg garn och frivilligorganisationer. 

• Dec, SOSG stipendieutdelning vid Amf 4 och 44.röjdykdiv. 

Direktionen har haft tolv (12) direktionsmöten varav ett var 

arbetsmöte då vi också rensade i våra förråd inför loppis. Det har varit 

blandat deltagande, både på plats ombord och på tfn-länk. 

 

Genomförd verksamhet inom Göteborgs Garnisonssällskaps 
Kamratföreningssektion 2021 

 
Som alla för alla andra har verksamheten starkt begränsats av 

pågående pandemi. Efter att i stort sett legat i träda under första 

halvåret 

har verksamheten så smått börjat återupptas. Under hösten har ett 

medlemsmöte med val av ny styrelse genomförts. Det välbesökta 

mötet genomfördes vid garnisonen och inleddes med lunch på mässen 

följt av rundtur på garnisonsområdet med orienterande genomgångar 

från de olika militära enheterna i garnisonen.  

 

Vi hade i samband med rundturen glädjen att kunna överlämna den 

klassiska KA-symbolen till garnisonschefen. Symbolen har förvarats i 

föreningens traditionsrum sedan KA 4 nedläggning men pryder nu 

återigen sin plats på stabsbyggnaden. Efter rundturen genomfördes 

medlemsmöte och gemensam middag på Älvsborgsmässen. I tillägg 
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har föreningen deltagit i återinvigningsceremonin av Amf 4 samt 

genomfört en uppskattad medlemsresa till beredskapsmuseet i 

Djuramossa. 

 

Peter Adolfsson 

 

 Marina ingenjörsföreningens verksamhet under 2021  

  

 
 

Det tjugoandra verksamhetsåret för MingF började med tydliga 

rekommendationer från statsmakterna att sammankomster skulle 

undvikas för att minimera effekterna av pågående pandemi. Vår styrelse 

beslutade att fokusera på vår- och höstsammanträdena och ställa in 

övriga aktiviteter med pub och föredrag. För att kunna genomföra 

styrelsemötena beslutades att konferensstödet Zoom skulle användas. 

 

En positiv och efterlängtad händelse inträffade när de hett eftertraktade 

föreningsslipsarna levererades under våren. Under våren kom 

information om att ett jubileumsband med anledning av marinens 500-

årsjubileum 2022 skulle ges ut och ett allmänt erbjudande om att köpa 

bandet via MingF skickades ut till medlemmarna. Ytterligare en 

uppskattad händelse under våren inträffade när vår medlemskamrat 

Mikael Wendel publicerade sin självbiografi ”En kugge i maskineriet”. 

 

Vårsammanträdet genomfördes ”försenat” efter sommaren den 24 

augusti på Sjöfartshuset, Skeppsbron, Gamla stan då 25 av föreningens 

medlemmar träffades, varav tre via videokonferens. 

 

Kungliga Örlogsmannasällskapet genomförde sin 250 års 

jubileumsvecka den 8 – 12 november. Tisdagen den 9 november hölls 

dagen på Karlberg med temat ”Officersutbildning idag för framtidens 

marin”. Mariningenjörens roll diskuterades där vår medlem Mattias 

Svedin inledde paneldiskussionen med att omtag och nytänkande 

behövs. 
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Under samma tidsperiod, den 10 november, hade MingF i Karlskrona 

en gemensam aktivitet med Blekinge Tekniska Högskola i SOSK 

lokaler. Deltagande organisationer och företag var Marina 

ingenjörsföreningen, Blue Science Park, Karlskrona kommun, 

Kustbevakningen, FMV, SAAB Kockums, Roxtec, EmbeddedArt och 

CGI. Från MingF deltog 9 medlemmar, sammanlagt var det 72 

deltagare. 

 

Höstsammanträdet hölls den 16 november ombord på M/S 

Segelkronan, Östra Brobänken Skeppsholmen. 28 medlemmar hade 

hörsammat kallelsen, varav två via telefon/Zoom. Höstsammanträdet 

blev verksamhetsårets sista gemensamma aktivitet. 

 

Verksamhetsåret 2021 i MingF, blev ett fortsatt annorlunda år som 

präglades av de restriktioner avseende sammankomster som krävs för 

att få bukt med pandemin. Under året har fem nya medlemmar 

välkomnats till föreningen, vilket är mycket uppskattat och ger hopp 

om framtiden. 

 

Per Brink 

Sekreterare 

Marina ingenjörsföreningen 

 

Kortfattad sammanställning av Kamratföreningens Norra Skåningars, P 6, verksamhet år 2021 

 
 

• Den rådande pandemin har påverkat kamratförenings 

verksamhet även under år 2021. 

• Årsmöte 2020 och 2021 avhölls den 7 augusti. Årsmötet 2020 

hade ej kunnat genomföras tidigare på grund av rådande 

pandemi. 

• Under året har avhållits 4 styrelsemöten varav ett Per Capsulam. 

• Under året har avhållits 3 AU-möten 

• Veterandagen i Kristianstad den 29 maj genomfördes med 

deltagande representanter från kamratföreningen. 
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• Tillsyn och vård av regementets minnesmärken/minnesstenar i 

Kristianstad, Ljungbyhed och Åhus har genomförts under året 

av medlemmar i kamratföreningen. Besök i Ljungbyhed gjordes 

den 3 augusti. 

• Döbelns dagen avhölls traditionsenligt den 13 september, med 

en kort minnesstund vid regementets gravplats i Kristianstad 

med efterföljande lunch och styrelsemöte. Den 13 september år 

1808 ägde slaget vid Jutas rum med friherre Georg Carl von 

Döbeln som befälhavare över 2. Björneborgska brigaden. 

Generallöjtnanten Georg von Döbeln var Norra Skånska 

Regementet första chef åren 1812–1816. 

• Under året har 4 medlemsblad kommit medlemmarna tillhanda. 

• Höstmöte genomfördes den 14 oktober med traditionell 

”krigarmiddag” med ärtsoppa och pannkakor. 

• Föredrag av Stf C P7 Magnus Olsson som informerade om 

arméns nya organisation. 

• Jubileumsmiddagen avhölls den 18 december med anledning av 

att det var 210 år sedan regementet bildades. 

• Kamratföreningen har representanter i Stiftelsen Rodatorpet 

(Rodatorpet är ett soldattorp i norra Skåne som tillhört Norra 

Skånska Regementet), Wendes Militärhistoriska Förening i 

Kristianstad och föreningen Militärsällskapet Stora Kronohuset 

Christianstad. 

• Medlemmar av kamratföreningen har deltagit vid ett antal 

begravningar av avlidna medlemmar. 

• Kamratföreningen har inlämnat yttrande till Kristianstads 

kommun rörande förslag till detaljplan för Näsby 35:47 i 

Kristianstad. Området omfattar delar av fd regementsområdet 

vid P6. 

• Årsboken med 66 sidor skickades ut till kamratföreningens 

medlemmar i mitten av december. 

• Arbetet med jubileumsboken påbörjades under år 2021 med en 

jubileumsbok år 2023 med anledning att det då är 100 år sedan 

regementets kaserner på Näsby i Kristianstad invigdes. 

 

Jan Appelqvist 

 

Utdrag ur Fältjägarföreningens verksamhetsberättelse för 2021. 
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• Föreningen redovisade vid slutet av år 2021 461 betalande medlemmar. 

Genom aktivt arbete har nya medlemmar rekryterats under året.  

• Sex protokollförda styrelsemöten och årsmötet har genomförts. 

Ett av styrelsemötena genomfördes digitalt. Årsavgiften har 

varit 150 kr inklusive Fältjägaren 2021.                          

• Årsskriften Fältjägaren har skickats ut till samtliga medlemmar. 

Årets utgåva omfattade imponerande 69 sidor. Flera medlemmar 

lämnar artiklar till årsskriften. Det är intressanta artiklar som 

medlemmarna får ta del av.  

• Ekonomin har under flera år haft underskott. Nu har de senaste 

åren inneburit svarta siffror i bokföringen. Det är glädjande att 

frivilliga bidrag lämnas till föreningen. Dessa är av stor 

betydelse för all vår verksamhet. Medlemsavgifterna och de 

många praktiska insatser som medlemmar bidrar med och det 

goda stöd som vi får från Fältjägargruppen är avgörande för 

föreningsarbetet. 

• Under året har Fältjägarföreningen utfört arbeten på våra 

minnesmärken. Inga stora arbeten har genomförts under året. 

Kommande år kommer en reviderad plan upprättas för fortsatt 

underhåll.  

• Under 2021 har de flesta planerade verksamheterna ställts in.  

• År 2021 går troligen till historien som ett år då vi fick börja 

hoppas på återgång till som det var en gång. Tack vare att det 

finns många glada Fältjägare som gärna bidrar till vårt 

gemensamma mål så kommer vi att lyckas. 2022 hoppas vi även 

blir ett år av mer gemenskap för medlemmarna. Vi behöver bli 

några fler på ”tolklinan”. De uppgifter som står till buds är enkla 

och kortvariga medan några är lite svårare och mer långvariga. 

Alla kan göra något för att föreningen ska leva i många år till. 

 
 Med vänlig hälsning Åke Hjelm 
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F13 Kamratförening verksamhet under år 2021. 

 

 

• F13 Kamratförening har under 

året haft 8 st. protokollförda styrelsemöten. 

• 7 okt hade vi årsmöte. 

• 1 jan tog vi över driften av simulator J35. 

• ”Tisdagsfikat” startades upp i september. 

• Möten och kontakter med LSS, SMKR, Kultur, event och fritid 

samt Norrevo/Kommun. 

• Möte med kommunen som vill ha vår befintliga lokal för 

simulator 35, kontraktsskrivning pågår för ny lokal. 

• Minnesceremoni jetmotorn 75 år med överflygning J 28 över 

Bråvalla. 

• Vi har fått ny traditionsbärare efter LSS. Hkpflj Linköping tar 

över. 

• Trots pandemitider lyckades vi få till en after work i nov. 

• Bråvalla bladet vår tidning har getts ut 2ggr. 

• Utställningen ”Norrköping minns F 13” 

• Vi skulle ha haft sportlovs öppet. Tyvärr fick vi ha utställningen 

stängd p.g.a. pandemin. 

• Kamratföreningens satsning, att främja minnet av vår flygflottilj 

fortgår genom utställningen.   

• Målsättningen för 2021 var att utställningen skulle besökas av 

2000 personer. Men pandemin satte käppar i hjulet för 

satsningen. 

• Melker Becker besökte oss för att göra en liten reklamfilm om 

vår utställning. 

• Utställningen kunde öppnas i augusti fram till november. 

• Skolungdomar besökte oss för att filma. De skulle göra en film 

om Norrköpings historia och dit hör F 13. 

 

Styrelsen 

 

F17 Kamratförening Verksamhet 2021 
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Ett år präglat av pandemin där vi trots detta kom igång med lite 

verksamhet. Våra planerade studiebesök bl.a. på SAAB och föredrag 

har ställts in. Under andra halvåret kom vi igång med vår ordinarie 

verksamhet som består av drift av flottiljens traditionsrum samt 

inscanning av flottiljens fotosamlingar. Uppgifterna görs som uppdrag 

från flottiljen. Vi har genomfört 11 styrelsemöten där representant från 

flottiljens veteranavdelning har inbjudits och också deltagit. P.g.a. 

pandemin har denna verksamhet endast kunnat bedrivas under del av 

andra halvåret. Styrelsemötena har genomförts under hela året. Vi 

kunde också bjuda in våra medlemmar till en mycket uppskattad 

julmiddag på F17 där också flottiljchefen deltog. Som sagt ett magert 

år. 

 

Bo Hagertz 

Sekr. 

 

Utdrag ur berättelse för verksamhetsåret 2021 för F 18 Kamratförening 

 

Vid utgången av 2021 hade föreningen 330 medlemmar, varav åtta 

hedersmedlemmar. Under året har det tillkommit 20 nya medlemmar, 

7 medlemmar har begärt utträde, 9 medlemmar har inte betalat sin 

medlemsavgift för året och 4 medlemmar har avlidit. 

 

Styrelsen har under året genomfört åtta (8) stycken protokollförda 

ordinarie styrelsesammanträden samt ett konstituerande möte.  Fem 

möten genomfördes med begränsat antal deltagare i vår lokal med 

nyttjande av MS TEAMS. Övriga möten genomfördes i vår lokal 

enligt normala rutiner. 

 

Genom de restriktioner som funnits under 2021 blev vi nödgade att 

flytta årsmötet vid två tillfällen. Årsmötet genomfördes den 23 

september enligt i stort normala rutiner med föredragshållare. Vi hade 

en kort minnesceremoni vid vår minnessten. Väl uppe i bio Sländan 
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samlades vi i entrén för ett kort mingel och därefter var det tid för vårt 

årsmöte. Vår sekreterare Leif Ström tilldelades SMKR högsta 

utmärkelse, förtjänstmedalj i GULD med diplom, för hans insatser 

inom Riksförbundet. Överste Robert Nylén invaldes som föreningens 

hedersmedlem nummer 7 och mottog diplom som bevis på 

utmärkelsen. 

 

Den 17 februari hämtade Leif Ström och Thomas Hillemar fyra 

ACRO DELTAS modeller J 35B i skala 1:7 på Flygvapenmuseum i 

Linköping. Vi har under året monterat upp två av dessa, ovanför 

kassan, på ICA NÄRA Riksten livsmedelsaffär samt en i respektive 

utanför vårt flottiljrum på bio Sländan. 

 

26 augusti kom så det stora ögonblicket då vi invigde vårt 

flygarmonument Kungl. Hufvudstadsjakten. Tal hölls av bland annat 

ställföreträdande flygvapenchefen brigadgeneral Anders Persson, 

chefen för Luftstridsskolan överste Robert Nylén samt ordförande 

Gunnar Persson. Det blev en mycket värdig ceremoni med följande 

middag. Under 2021 har vår tidning som vanligt kommit ut med två 

nummer, nr 63 och 64. Vi avser att behålla samma ambitionsnivå 

under det kommande verksamhetsåret. 

 

Föreningens ekonomi är god och stabil. Föreningen har tecknat ny 

överenskommelse med Chefen för Upplands Flygflottilj, F 16. Ett 

flertal av våra medlemmar har också lämnat frikostiga bidrag till vår 

verksamhet. Kassörsuppdraget överlämnades den 1 januari till Stig 

Thurén som är ny kassör sedan årsmötet. Hemställan har gjorts till 

kommunen om bidrag från kultur-och fritidsnämnden. Bidrag har 

utbetalats vid två tillfällen under 2021.  

 

Vi vårdar och bevarar F 18 traditioner och historia i så stor 

utsträckning som vi kan med hänsyn till de resurser som står till buds. 

Under året har arbetet fortsatt med att iordningställa föreningens F 18 

Flottiljrum på STRILS/TAST. En traditionsvårdsgrupp har under 

hösten bildats och kommer att starta sitt arbete våren 2022.  

 

Styrelsen 

 

Lv 2 kamratförenings verksamhet 2021 
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Pandemin medförde att verksamheten även under 2021 blev begränsad 

och att volontär-verksamheten vid Gotlands försvarsmuseum 

inskränktes. Under 2021 har föreningens planerade verksamhet under 

första halvåret ställts in eller flyttats. 

 

Endast två verksamheter har genomförts: 

• 28 augusti sammanslaget årsmöte och manifestation av 20-

årsdagen av förbandets nedläggning. Det senare en OS-

variant, då manifestationen inte kunde genomföras 2020. 

• Höstmöte med föredrag 21 oktober. 

 

Till samtliga verksamheter, utom årsmötet, får medlemmarna sedan ett 

antal år tillbaka ta med en gäst. 

 

En handfull medlemmar har under året verkat som volontärer vid 

Gotlands försvarsmuseum med diverse arbetsuppgifter samt under 

sommaren tjänstgjort som museivärdar.  

 

Föreningen har bidragit med artiklar i tidskriften ”Luftvärnets 

kamrater”, utgiven av Luftvärnsregementet, och vår lokala tidskrift ” 

P 18-A 7-Lv 2-KA 3 kamratföreningars tidskrift”. 

 

Under 2021 har för första gången en märkbar nedgång i antal 

medlemmar noterats. En oundviklig utveckling för en förening utan 

naturlig rekryteringsbas.  

 

Rutger U:son Edwards 

Ordförande 

 

 

Riksförbundet Koreaveteranerna      
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Vid utgången av 2021 hade förbundet 117 betalande medlemmar tre 

hedersmedlemmar samt cirka 60 presumtiva medlemmar. Den 18 

september kunde vi genomföra årsmötet med närvaro av cirka 20 

medlemmar. Efter årsmötet höll förre NNSC Member generalmajor 

Mats Engman ett föredrag om läget på den Koreanska halvön. Det 

blev ett spännande och innehållsrikt föredrag som uppskattades av de 

närvarande. 

 

Efter föredraget så tilldelades Pia Blomberg Sveriges Militära 

Kamratföreningars Riksförbunds bronsmedalj och diplom. Hon 

tilldelas detta för den oerhörda drivkraft Pia har både vad gäller 

rekrytering, spridning av information till allmänhet och presumtiva 

medlemmar och i övrigt ett enastående engagemang i Koreafrågan.  

 

• 19 februari begravdes Vise President Roger Klasson efter en 

kort tids sjukdom. Roger R.I.P.  

• 21 april hämtade jag den nya fanan som står för våra insatser 

i Korea på Hallmans AB.  

▪ Under året har vi låtit tillverka en förbundsfana som är spikad 

på en fanstång i samband med en spikceremoni i lokalen på 

Tullinge. Vi har sedan tidigare en Röda Korsfana. Vi kommer 

även att under 2022 införskaffa en sydkoreansk fana i samma 

storlek. Den nuvarande är mindre och inte fäst på en 

fanstång. 

• 29 maj samling vid veteranmonumentet för en kort ceremoni 

med kransnedläggning. En mindre delegation deltog. Därefter 

intog vi lunch på Villa Källhagen. 

• 23 juni genomförde vi möte med försvarsattachén Kiho KIM 

för att diskutera det framtida samarbetet i samband med byte 

av försvarsattaché. 

• 31 augusti var Gunnar Persson och Pia Blomberg inbjudna 

till den koreanska ambassadören för en arbetslunch. Även 

företrädare från Koreanska Sällskapet deltog. Tanken med 

mötet var främst att vi skulle träffas då ambassadören och 

försvarsattachén var nya på sina befattningar. 

• 2 september deltog vi i LSS chefsbytesceremonin i Uppsala. 

• 24 oktober genomförde vi en mindre ceremoni med 

blomsternedläggning vid vårt veteranmonument. På grund av 

restriktioner var vi färre som deltog. 

• 28 oktober deltog vi på SMKR regionmöte Mitt ute på Berga 

örlogsskolor. 

• 12 november åkte Gunnar Persson och Pia Blomberg upp till 

Nordmaling och uppvaktade Olga-Lisa Sundqvist på hennes 
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100-årsdag. Det var mycket hedersamt att vi fick komma upp 

och delta på detta födelsedagskalas. Olga-Lisa var pigg, glad 

och samtidigt överraskad över vår närvaro—”att åka så långt 

bara för att uppvakta mig”--. Det var det minsta vi kunde 

göra. Olga-Lisa Sundqvist tilldelades Riksförbundet 

Koreaveteranernas förtjänstmedalj och diplom. Efter detta 

valdes Olga-Lisa som hedersmedlem i Riksförbundet och 

erhöll diplom som bevis på detta. Olga-Lisa tilldelades också 

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund 

förtjänstmedalj i GULD. Hon tilldelades utmärkelsen för den 

mycket fina insats hon gjorde genom att som ung åka till ett 

krig på den koreanska halvön i september 1950. Då hade hon 

inte någon som helst aning om hur situationen skulle vara på 

platsen. Hon anlände dit den 23 september och då var 

krigszonen bara cirka 3 mil från det sjukhus hon tjänstgjorde 

vid. 

• 25 november deltog vi på chefen för Upplands Flygflottilj 

information kring dess verksamhet och hur framtiden för våra 

föreningar skall hanteras.  

• 25 november genomförde vi den första budget- och 

verksamhetsdialogen med C F 16, som är vårt nya 

värdförband.  

• 25 november deltog vi på ett föredrag av krigsveteranen Kurt 

Antskog som deltog på karelska nästet under världskriget. 

Antskog som nu har hunnit bli 98 år var oerhört intressant att 

lyssna till och han vet hur det var på plats ty han var där. 

• 9 december genomförde vi möte tillsammans med F 18 

kamratförening med efterföljande föredrag och julbord. 

Föredragshållare var förre flygvapenchefen generalmajor 

Mats Helgesson. 

 

Under 2021 har vi gett ut nummer 13 och 14 av tidningen Korea 

Veteranen. Förbundets ekonomi är numera rätt stabil och den medför 

att vi kan genomföra ett antal sponsrade aktiviteter för medlemmarna. 

Vi vårdar och bevarar traditioner och historia i så stor utsträckning 

som vi kan med hänsyn till de resurser som står till buds.  

 

Styrelsen 

Milmus Z 
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Pandemi, Corona och Covid – ord som sedan knappt två år påverkat 

det mesta vi företagit oss. För Garnisonen innebar detta att vi säsong-

en 2020 tvingades stänga ner hela etablissemanget. Detta gav oss vissa 

möjligheter att under en längre period se över våra utställningar och 

genomföra justeringar och uppdateringar. 

 

De förändringar och anpassningar som gjordes under ”det stängda 

året” kunde tack och lov visas för allmänheten 2021. Med vissa 

restriktioner kunde vi slå upp portarna den 28 juni och med full 

bemanning på husvärdssidan.  Heder åt alla som ställde upp! 

 

Vad blev då resultatet? Det kan sammanfattas i ett enda ord – SUCCÉ. 

Garnisonen har aldrig tidigare haft så många besökare under en sä-

song. Totalt kunde vi räkna in 11 670 besökare och glädjande nog 

verkar de allra flesta mycket belåtna av det som bjudits. 

 

Styrelsen har kunnat genomföra 8 styrelsemöten och ett flertal 

arbetsträffar. Vid årets slut hade föreningen 56 medlemmar (55 2020). 

Av dessa var 5 stycken organisationsmedlemmar, nämligen: 

• Kamratföreningen Försvarets tekniska officerare, KamraToff 

• Kamratföreningen Norrlandsartillerister, Kf NA, 

• Kungl. Jämtlands Flygflottiljs kamratförening, KJFKf 

• Fältjägarföreningen, FjF, 

• Jämtlands Fältartilleri, JFA, 

 

Föreningens årsmöte för verksamhetsåret 2020 genomfördes digitalt 

under två veckor med torsdagen den 21 april 2021 som slutlig och 

formell mötesdag. Vi lägger nu verksamhetsåret 2021 till handlingarna. 

Under 2021 gjordes det ett imponerande arbete av såväl styrelse som 

volontärer. Resultatet när restriktionerna lättade var att vi kunde öppna 

för en ny säsong med utvecklade och fräscha utställningar som bidrog 

till nya publikrekord för hela Teknikland. Detta ger råg i ryggen att ta 



 
 

 

 

 

51 

sig an nya utmaningar som visar att Milmus Z ser fortsatt arbete för att 

kunna visa vår rika och spännande militära historia som viktigt och 

betydelsefullt. Detta gör sig inte självt utan kräver fortsatta insatser av 

entusiastiska ledare och volontärer. Vi vill därför tacka alla inblandade 

för mycket goda insatser och med en förhoppning att än fler ser glädjen 

och nyttan med ideella arbetsinsatser. Den militära utvecklingen i länet 

fortsätter och så även Milmus Z. 

 

Styrelsen 

 

Kamratföreningen Blå Dragoner 

   

Även verksamhetsåret 2021 har präglats av pandemin. 2021 övergick 

föreningen till ett digitalt medlemsregister i syfte att underlätta 

administration samt kunna snabbare ha kommunikation med 

medlemmarna.  

 

Stora höjdpunkten 2021 var självfallet återinvigningen av Norrlands 

dragonregemente, K 4.  Även här ställde dock pandemin till det. 

Kamratföreningen fick delta med högst 25 medlemmar. 

Kamratföreningen överlämnade en gåva till förbandet i form av en 

plakett. Kamratföreningen fick också möjlighet att till H M 

Konungen, statsministern och ÖB överlämna den nya framtagna 

regementsslipsen samt till landshövdingen en scarf. Detta matchade 

väl med att alla gäster erhöll slipsnål och manschettknappar med 

förbandets heraldiska vapen. Även 2021 har en förening tagit fram en 

förbandstidning, Blå Dragonen, som tilldelats alla medlemmar utan 

kostnad och inneliggande åldersklass. Avslutningsvis, föreningen 

återgår till sitt ursprungliga namn från den 1 januari 2022, till 

Kamratföreningen Blå dragoner. 

 

Bjarne Hald / Ordförande 

SWEDINT kamratförening 
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Med tanke på den pågående pandemin har Swedint kamratförening 

endast genomfört följande aktiviteter under 2021: 

 

• Kransnedläggning på FN-dagen samt veterandagen. 

• Två digitala styrelsemöten (Zoom). 

• Ett årsmöte (HvSS). 

 

Frank Jonsson, Kassör  

 

Kungliga Hallands Regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening 

 
 

Verksamhetsrapport för 2021 

• Förre chefen för Hallandsbrigaden, överste Johan Rydén, har 

varit ordförande och tillika styrelseordförande i föreningen. 

• Föreningen hade 2021-12-31 890 medlemmar, varav 602 är 

ständiga medlemmar varav 6 hedersledamöter och 1 

hedersmedlem samt årsbetalande. Under året har 12 nya 

medlemmar tillkommit.  

• Gunnar Ohlsén är föreningens representant i föreningen 

Halmstads Garnisonsmuseum. 

• Föreningen är medlem i föreningen Svenska Militära 

Minnesmärken (SvMM). 

 

Årsmötet 2021 hölls digitalt den 23 april med ett tjugotal medlemmar 

deltog. Styrelsen har under året haft nio protokollförda möten. Utöver 

detta har ett antal möten genomförts i respektive kommitté. 

 

Tyvärr satte utbrottet av en Coronapandemi stopp för mer eller mindre 

av samtliga inplanerade aktiviteter, åtminstone vad gäller första 

halvåret.  
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Torsdagen 7 oktober besökte FM VetC (Försvarsmaktens Veteran 

centrum) vår garnison. Vår kamratförening representerades av Johan 

Rydén och Bo Westman. Övriga var Lv6, FMTS, MHS H, 

Flottiljområdets kamratförening, SV Veteranförbund Halland, 

föreståndaren för soldathemmet Annelie Svensson samt 

garnisonspastorn. 

 

Veterandagen och FN-dagen genomfördes enligt plan. Den 

inplanerade resan till Berlin i augusti var vi tvungna att flytta på till 

hösten 2021. Även det planerade datumet fick ändras och planeringen 

har varit att genomföra resan under våren 2022. Föreningen deltog i 

Regionmötet i september och som var förlagt till Skillingaryd. 

 

 Kamratföreningens hemsida har under året uppdaterats och givits en 

mer modern utformning. Kontakt med medlemmar sker även med 

automatiserade e-postutskick via hemsidan. 

 

Styrelsen 

 

Föreningen P5 Boden verksamhet under 2021 

 
Eftersom vår förening har målsättning att vidmakthålla ett militärt 

fordonsarv och inte ha samma funktion som en vanlig kamratförening 

blir denna redovisning endast att förklara vad det betyder för 

veteraner, främst äldre då, att dom varje år har möjlighet att komma 

och lägga en hand på ”sitt fordon”. Trots Covid19 har vi hållit igång 

verksamheten varje tisdag med ca ”10 skruvande medlemmar”. Yngst 

en fjolårssoldat som tjänstgör vid pansarbataljonen medan övriga är 

mellan 25 och 72. Vi har inte som brukligt kunnat genomföra de 

parader som vi genomfört årligen utan vi har bara ställt upp fordon på 

regementet vid ett par tillfällen för att locka värnpliktiga till vår 

verksamhet. Enda utåtriktade verksamheten var vid den årliga 

kyrkmarschen som I 19 gör i december. Då ledde vår förening 

marschen med en stridsvagn m/37 i täten med pansarbataljonens 

standar i tornet.  
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Föreningen P5  

genom Rolf Erhardsson /sekreterare 

 

Ledningsregementets kamratförening 

 

 

2021-12-31 hade kamratförening 192 medlemmar varav drygt 30 är 

ständiga medlemmar. Verksamheten under året har anpassats mot det 

rådande läget avseende COVID-19. 

  

Styrelsen har under året genomfört fem protokollförda sammanträden.   

Årsmötet genomfördes utomhus lördagen den 5 juni i anslutning till 

soldattorpet på Ledningsregementet. Pia Hjorth tilldelades SMKR 

förtjänstmedalj i silver. 25 medlemmar deltog.   
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Vid utryckningsceremonin för åldersklassen 2012/2021 vid 

Ledningsregementet den 9 juni deltog föreningen med fana samt 

delade ut utmärkelsen ”Bäste kamrat” till värnpliktig vid respektive 

kompani.  

 

 
Onsdagen den 16:e juni genomfördes en mindre ceremoni på 

Ledningsregementet då kamratföreningen överlämnade en 

bataljonsfana till 8:e sambandsbataljonen.  

 

 
 

Den 9 september ansvarade föreningen för Ledningsregementets 

vandring, 24 kilometer, längs Upplandsleden. Ett 60-tal av 

regementets anställda deltog i arrangemanget, som var en del av 

regementets ”Friskvårdsvecka”. Halvvägs bjöds deltagarna på grillad 

korv som några av föreningens medlemmar ordnat.  

 

 
 

Höstens första kamratträff genomfördes torsdagen den 30 september 

där ett 25-tal närvarande fick ta del av ett intressant kåseri av Major 

David Bergman som berättade om sitt författarskap.   

 

Första söndagen i oktober genomförde styrelsen en arbetsdag vid 

regementet för att i första hand planera verksamhetsåret 2022. 

Ledningsregementets veterandag högtidshålls i anslutning till den 24 
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oktober på FN-dagen. I år genomfördes ceremonin under måndagen 

den 25: e. Kamratföreningen närvarade vid ceremonin med 

kransnedläggning vid minnesstenen.  

 

 
 

Den första november 1871, för 150 år sedan, organiserades det första 

signalförbandet i svenska försvaret - Fältsignalkompaniet. I samband 

med högvaktsavlösningarna den 27:e och 30:e oktober inleddes 

jubileumsåret. Den 30:e oktober deltog kamratföreningen med fana 

och ett 20tal medlemmar. Busstransport till och från slottet hade 

ordnats av regementet för föreningens medlemmar.  

 

 
 

Som ett led i firandet av de gångna 150 åren inbjöd 

Ledningsregementet sin personal och medlemmar i kamratföreningar 

att delta i en föreläsning. Den avhandlade utvecklingen av förbandet 

och till viss del den tekniska utvecklingen under de gångna 150 åren. 

Föreläsningen genomfördes vid två tillfällen den 1 november av 

representanter från Signaltruppernas kamratförening, 

Ledningsregementets veterankår och Ledningsregementets 

kamratförening.   

 

 
 

Höstens andra kamratträff, med ett 25-tal deltagare, genomfördes 

torsdagen den 25 november. Förmiddagen inleddes med en 
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luftgevärstävling. Efter lunch samlades kamraterna på mässen för att 

lyssna på ett föredrag av Lars Navander (PA Övlt) om sin farfar, som 

blev torpederad utanför Floridas kust under andra världskriget. Lars 

berättade och hur han med tur, hjälp av kamrater i flera länder och 

ihärdighet lyckats få fram fakta samt hittat sin farfars grav i Florida. 

Åhörarna fick också en insikt i ubåtskriget på Atlanten, konvojer och 

de allierades motmedel.  

 

 
 

Under december genomfördes en introduktion om 

Ledningsregementets historia för de värnpliktiga. Föreningens 

medlemstidning Upplandssignalisten har under året utkommit med två 

nummer (juni och december). I juninumret fanns det artiklar som var 

skrivna av värnpliktiga från åldersklassen. Håkan Palm har som 

vanligt lagt ner mycket arbete för att få till en bra tidning. 

  

Under året har 118 nyheter publiceras på hemsidan. Föreningens 

målsättning att rekrytera flera medlemmar har delvis uppnåtts. För att 

fånga upp intresserade värnpliktiga kan man numera anmäla sig som 

”Vpl. vid LedR” (betalningsfritt under två år). Under året har 

föreningen fått 30 nya medlemmar varav 11: a är värnpliktiga.  

  

Dialog med C LedR genomfördes tisdagen den 11 januari 2022. 

Föreningen redovisade genomförd verksamhet 2021 samt planerad 

verksamhet för 2022. Ett nytt möte kommer att genomföras under 

april då verksamheten 2023 ska dialogiseras samt överenskommelsen 

ses över. Föreningen uppfattar dialogen som mycket positiv.  

  

Kamratföreningen har deltagit i regionalt möte mitt den 20–21 oktober 

då projektet ”Folkförankring/Försvarsvilja” introducerades samt 

baskurs ”Folkförankring” genomfördes.  

 

DÅTID – NUTID – FRAMTID 

1871 – 2021  

 

Mats Blom Fredrik Wiebe 

Ordförande Vice ordförande 



 
 

 

 

 

58 

 

Försvarets Logistikveteraner Boden 

 

 

På grund av Coronapandemin har verksamheten under 2021 inte 

kunnat genomföras enligt planering.  

 

Veteranföreningen hade 107 medlemmar 2021-12-31. 6 medlemmar har 

lämnat föreningen varav 3 avlidna. 4 nya medlemmar har invalts i 

föreningen. Detta visar på ett relativt konstant medlemsantal över åren. 

Kamratföreningen Försvarets tekniska officerare har ingen egen 

lokalförening i Boden utan deras medlemmar har valt att ingå i vår 

förening och två av dessa medlemmar ingår för närvarande i vår styrelse. 

Denna typ av informell relation gagnar båda kamratföreningarna. 

Styrelsesammanträden har trots pandemin genomförts i soldathemmets 

O II:s lokaler, vilket fungerat utmärkt. Föregående årsmöte avhölls 2021-

09-21 i soldathemmets O II:s lokal där 20 medlemmar deltog.  

 

Styrelsen har genomfört elva protokollförda sammanträden varav ett 

konstituerande möte under året. Vidare har ett arbetsmöte genomförts för 

att överse och föreslå vissa justeringar och förändringar av våra stadgar 

inför kommande årsmöte. Administrativt och ekonomiskt stöd har vi i 

likhet med tidigare år erhållit av vårt värdförband Försvarsmaktens 

logistik/Teknik och vidmakthållandekontor Logistik (FMLOG/TVK 

Log) enligt den överenskommelse som är upprättad. 

 

Styrelsen har, p.g.a. Corona-pandemin, endast kunnat genomföra 

följande aktiviteter: 

 
Datum Aktivitet Antal 

deltagare 

Anteckning 

Jan-juli Samtliga planerade aktiviteter 

inställdes pga. pandemin 

  

25 aug Friluftsdag Degerberget (utomhus) 25 Varav 15 Logvet 

21 sept. Årsmöte (framflyttat) 20 Internt 

24 sept. Lunchtrav 5 Inbjudan gick tyvärr ej ut 

till övriga föreningar 
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26 okt Gamla bilder från Boden och 

verkstadsutvecklingen och dess 

profiler i Boden 

21 Inbjudan gick tyvärr ej ut 

till övriga föreningar 

12 nov C FMLOG information om FM 

utveckling och i synnerhet logistiken 

30 Varav 20 Logvet 

23 nov Information om informationsteknik 

(IT) 

Inställt, för 

få anmälda 

 

16 dec FMLOG/TVK Log Julkaffe Inställt 

pga. Covid 

19 

Internt 

 

 

Vid årsmötet 2021 beslutades att föreningens hemsida ska avvecklas 

eftersom den i dagsläget inte fyller någon funktion för medlemmarna.  

 

Styrelsen 

 

Kamratföreningen Flottans Män Karlskrona 

 

Verksamheten under 2021 har varit starkt begränsad av pandemin 

covid-19. Endast delar av det årsprogram vi skickade ut till våra 

medlemmar i årsskiftet 2020/2021 har kunnat genomföras. Både 

medlemsmöten och studiebesöken har måst begränsas p g a de 

restriktioner som FHM och regering utfärdat. 

 

Kort beskrivning av genomförda aktiviteter: 

• Kulturvandring i Karlskrona i maj.  

• Årsmöte och grillfest vid Fylgia i augusti. 

• Riksårsmöte i Helsingfors i september. 15 deltagare från vår 

förening. 

• Medlemsmöten i oktober och november i klubbhuset Fylgia. 

• Regionmöte Syd med åtta lokalföreningar i Karlskrona. 

• Utdelning av bokpremie vid Specialistofficersexamen för "goda 

instruktörsinsatser". 

• Flaggvakt vid två tillfällen i december i Amiralitetskyrkan.  

 

Stellan Andersson 

Sekreterare. 
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F 10 Kamratförening med Ängelholms Flygmuséum 

 

 

Antalet medlemmar uppgick 2021-12-31 till 2301. Under 2021 har 

verksamheten begränsats eller helt stoppats av den pågående Covid-

19-pandemin.  

 

Kamratföreningens aktiviteter i form av vårmöte med årsmöte, 

höstmöte och föreläsningar har inte genomförts genom fysiskt möte. 

Modellbyggartävlingen F 10 Memorial ställdes in i sin nuvarande 

form. Den genomföras virtuellt. Deltagarna sände in foto på sina 

modellbyggen, som inte bara omfattar flygplan.  

 

Kulturarvsdagarna genomfördes och hade flygplanet J 29 som tema. 

Medlemstidningen Bulle[r]tinen kom ut med två nummer. 

Medlemsinformationen genom nyhetsbrevet ”Flottiljorder” kom ut 

med tre utgåvor (nr 6 – 8) under 2021. ”Flottiljordern” utkommer vid 

behov och distribueras till alla medlemmar som har anmält en e-

postadress.  

 

Årsmötet i sin fysiska form ställdes in i april. Årsmötet omfattande två 

verksamhetsår genomfördes elektroniskt i två steg. Medlemmarna 

tillställdes ett färdigskrivet protokoll gällande åren 2019 och 2020 

med bilagor. Årsredovisning med revisionsrapport för 2020 saknades. 

Årsmötet genomfördes dock i april men med en resterande del som 

genomföras i november. Fördröjningen stod utom styrelsens kontroll.  

 

Under året har två styrelsemedlemmar valt att lämna denna.  

Under juni – augusti hölls utställningarna öppna med vissa 

restriktioner. Det blev en förhållandevis lyckad period. Antalet 

besökare på flygmuseet blev cirka 15 000.  

 

Samtalen med Ängelholms kommun med syfte att säkra museets 

framtid har intensifierades och ledde till att kommunen, i full politisk 

enighet, beslutade att ta över driften av museet från 1 januari 2024.  

  

Sven Scheiderbauer 

Ordförande 
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Högkvarterets Kamratförening 

 

 

Högkvarterets Kamratförening aktiviteter 2021 

 

Även 2021 innebar begränsningar på grund av Coronapandemin, så 

även medlemsvärvning i HKV eftersom introduktionen för nya 

medarbetare i HKV genomfördes digitalt. Styrelsearbetet fick 

genomföras som telefonkonferenser i stor omfattning. 

Till medlemmarna fortsatte vi sända mejl och länkar till intressanta 

filmer såsom SVT play:  

• Mötet avsnittet Priset för fred. 

• Armémuseum Sponsrad Stockholm- 

• Försvarsmakten När kriget kommer. 

• Vår historia Försvarsmakten. 

• Podden svenskar i strid. 

 

Högkvarterets förbandspastor Gabriella Johansson skrev en trevlig 

hälsning till medlemmarna som presenterades på vår hemsida. Under 

hösten kunde vi äntligen genomföra årsmötet IRL Den traditionella 

adventsgudstjänsten och julbuffen höjde stämningen inför julen. 

Dessutom besökte vi Armémuseum med en guidad visning av ”I rikets 

hemliga tjänst”. 

 

Styrelsen 

 

Flottans Män Gotland 

 

 

Tyvärr har den pågående pandemin påverkat föreningens verksamhet 

under 2021 då det inte varit möjligt att träffas, vilket lett till att den i 

huvudsak har pausats under första halvåret 2021.  
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Lättnader i restriktionerna under sommaren och hösten innebar att vi 

kunde ”lätta ankar” och inleda vårt program i september och oktober 

med inledande kåserier om både flottans och kustartilleriets historia på 

Gotland. Allt i syfte att introducera medlemmarna inför det stora 

jubileumsåret 2022 där Marinen 500 år och Flottans män Gotland 80 

år ska uppmärksammas och firas. 

 

Lars D har fortsatt varit sammanhållande för jubiléet Marinen 500 

år och Lars E för vårt eget 80-årsjubileum.  

 

Vid årets slut var vi oförändrat 78 medlemmar. 

 

Egna aktiviteter under året 2021: 

 

• September Ärtmiddag Lars Danielson kåserar över Flottan 

och dess roll på och runt Gotland. 

• Oktober Ärtmiddag Krister Arweström kåserar över 

KA/Amfibie på Gotland. 

• 24 november deltog ordförande och vice ordförande i SMKR 

regionala möte med nya SMKR-regionen Gotland där 

förutom regionala frågor även utbildning/information gavs av 

SMKR kansli för att kamratföreningarna ska kunna bidra 

inom projektet ”Försvarsvilja och folkförankring”. 

• December Jullunch med föredrag av Adrian Ström och Sten 

Gattberg om HMS Gladans atlantsegling 1986 till USA:s 200 

årsdag. Imponerande. 

 

Styrelsen i Flottans Män Gotland 

 

 

Militärpolisbataljonens Kamratförening 

 
 

 

Kort sammanställning av vårt år 2021: 

 

o Styrelsen har under året genomfört 11 styrelsemöten.  
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o Årsmötet hölls i april.  

o Vi lyckades genomföra 1 aktivitet med medlemmar och 

inbjudna den 2 oktober (militärpolisbalen).  

o Därutöver har vi samverkat med olika enheter i 

Försvarsmakten och andra kamratföreningar. 

 

Orry Finnermark 

Ordförande  

 

 

Ärna Kamrat- och veteranförening 

 

 
 

Föreningen har under året i stort endast kunnat utföra en begränsad del 

av den normala verksamheten till följd av Coronaepidemin. 

Inriktningen har i huvudsak varit att hantera nödvändigt administrativt 

arbete och fortsatt, men begränsat registrerings och underhållsarbete 

efter flytten till de nya lokalerna. 

 

Den 29 juni genomförde Chefen för Luftstridsskolan Överste Robert 

Nylèn den officiella invigningen av lokaler i Frisörhuset och 

Tvärshuset som vi nu tacksamt disponerar. Vid den högtidliga 

officiella ceremonin vid återinvigningen av Flygflottiljen F 16 den 14 

oktober deltog huvuddelen av styrelsen. Återinvigningen av flottiljen 

genomfördes på ett mycket värdigt och väl genomfört sätt som tydligt 

visade på att nu är det, jämfört med läget vid årsskiftet, nya vindar 

som blåser såväl för verksamheten vid Ärna som för hela 

Försvarsmakten. 

 

Föreningens ordinarie årsmöte kunde inte avhållas på tid enligt 

stadgarna beroende på de restriktioner som gällde under våren 2021. 

Årsmötet genomfördes därför den 28 september med en samlad 

styrelse för sammanställning av de inskickade röstsedlarna. 

 

LSS har upplåtit lokaler åt föreningen i Gula villan, Frisörhuset, 

Tvärshuset, Parhuset, Dragontorpet och Röda ladan. Kontaktperson 

mellan LSS och föreningen har varit Helena Söderqvist.   
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”Ärnabladet” har under året utkommit med två nummer. Tidningen 

läggs ut på föreningens hemsida samt på Uppsala Garnisons Intranet , 

för åtkomst av garnisonens anställda. Föreningens vårresa och 

höstmöte blev inställda. Under året har vi fått 7 nya medlemmar. Vid 

årsskiftet var medlemsantalet i föreningen 335.  

 

Styrelsen 

 

F 7 Kamratförening 

 

 
 

Året har präglats av pandemin med corona-19. Alla aktiviteter till 

vilka medlemmarna normalt bjudits in till har uteblivit. Årsmötet 

kunde dock genomföras 30 november med 44 mötesdeltagare. Före 

mötet fick deltagarna information om flygvapnets flygutbildning. 

Efter mötet orienterade ställföreträdande flottiljchefen Adam Nelson 

om aktuellt i Försvarsmakten och på F 7. F 7 och kamratföreningen 

har tecknat ny ettårig överenskommelse gällande till mars 2022. 

 

Under senare delen av sommaren kunde F 7 Gårds- och 

Flottiljmuseum hållas öppet lördagar, söndagar och vissa torsdagar 

med hjälp av föreningens medlemmar. Styrelsen har varit redaktion 

för SÅTENÄSGRIPEN och såg till att tidningens tjugoförsta utgåva 

kom ut. På kamratföreningens hemsida www.f7kamrat.se har 

information publicerats fortlöpande under året. Nyheter har 

publicerats på Facebook (www.facebook.com/f7kamrat). 

 

Styrelsen 

SMKR hemsida 

Vad har hänt på hemsidan under 2021 i korta drag 

 

SMKR hemsida www.smkr.org utgör en plattform för information, 

främst till kamratföreningarna, men även till allmänheten. Enligt 2021 

års statistik var det inalles 41 485 besök/träffar som registrerades på 

http://www.f7kamrat.se/
http://www.smkr.org/
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hemsidan. Ingen särskild analys är genomförd av andelen robotträffar. 

Detta är en avsevärd minskning jämfört med tidigare år och kommer 

att särskilt granskas under 2022. Man kan redan nu utgå från att det 

finns ett stort antal träffar på sidan som inte har något syfte att 

inhämta information. Möjligen har dessa minskat. Huruvida pandemin 

har haft någon inverkan på antalet besök är dock tveksamt. 

 

Under året har SMKR kamratföreningar presenterats på ett nytt sätt 

med en ny sida som lanserades i januari 2021. Sidan finns under 

Kamratföreningar och heter Medlemmar i SMKR. Den visar 

föreningarnas kontaktinformation och länkar till eventuell hemsida 

m.m. Den särskilda sidan Länkar är borttagen och finns inte 

tillgänglig längre. 

 

Huvudmenyn har fått en ny knapp som heter Regioner och via en 

rullgardinsmeny kan man välja en särskild region. Varje region har nu 

en egen sida som eventuellt under året kommer att kompletteras med 

ett, för regionen, specifikt kalendarium. Regionernas respektive sida 

kan också nås via kartan på förstasidan. 

 

 

Statistik 
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Medlemmar 

 

 

Medlemsföreningar 
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Överenskommelser med Försvarsmaktens värdförband 

I SMKR samarbete med Försvarsmakten, FM, finns det en tydlig 

samsyn i att medlemsföreningarna, i sina samarbeten med aktuella 

värdförband, utarbetar en överenskommelse som uttrycker hur ett 

gemensamt arbete med traditions- och veteranfrågor ska hanteras och 

vilka resurser och ekonomiska stöd detta föranleder. SMKR ser detta 

som en prioriterad uppgift för medlemsföreningarna att genomföra. I 

detta arbete vilar ett stort ansvar på regionsföreträdarna.  

 

I det underlag som skulle vara SMKR till handa 31 januari 2022 har 

hitintills 93 svar inkommit av totalt 132 föreningar. Av dessa 93 

föreningar har 64,5 % svarat att det finns en överenskommelse. Den 8 

februari saknades svar från 39 föreningar. Vid kontroll av 

överenskommelser 2020 hade 23 av dessa föreningar uppgivet att en 

överenskommelse med FM fanns. Det är dock oklart om dessa 

fortfarande gäller.  

 

Under 2021 var målet för antalet föreningar med en överenskommelse 

med FM satt till 90 %. Eftersom Försvarsmakten nu har återetablerat 

flera, sedan tidigare nedlagda förband, har ett antal kamratföreningar 

plötsligt återfått sitt forna regemente eller flottilj. Detta har sannolikt i 

sin tur skapat viss turbulens beträffande överenskommelser. Flera 
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föreningar önskar nu med all sannolikhet att återförenas med sitt 

gamla förband där det finns goda möjligheter att fortsatt utvecklas mot 

framtiden. 

 

Kopplingen till Militärregioner för de föreningar vars förband fortsatt 

vilar i historien bör ses över. Med de nyetablerade förbanden kan det 

för vissa föreningar finnas en naturligare koppling än den till MR.  

Föreningen Sveriges Militära Minnesmärken, SvMM 

Föreningen bildades 2013-05-22 på Kavallerimässen i Stockholm. 

Föreningens uppgift är, enligt stadgarna, att inventera och förteckna 

svenska militära minnesmärken såväl inom som utom landet. 

Föreningen skall därvid samverka med ägare till sådana 

minnesmärken liksom i frågor rörande vård, underhåll och bevarande 

av förtecknade minnesmärken. Föreningen skall på lämpligt sätt föra 

och ajourhålla ett för allmänheten tillgängligt register över de aktuella 

militära minnesmärkena.  Föreningen antogs 2013 som medlem i 

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund. 

 

 

SvMM verksamhet i korta drag för 2021 

Föreningens verksamhet under 2021 

På grund av pandemin har föreningens inventeringsverksamhet 

framför all i utlandet, starkt reducerats. I stället har kraftsamling lagts 

på hemsidan redigering och uppdatering samt har bättre bildmaterial 

anskaffats. Under året har följande aktiviteter genomförts: 

o I Sverige har 19 minnesmärken i Västerbotten och 3 i Skåne 

inventerats.  

o Föreningen har vid årsskiftet identifierat 826 militära 

minnesmärken i Sverige varav 636 har inventerats och 306 

utanför Sverige i 32 länder varav 148 har inventerats – totalt 1 

132 minnesmärken. 

o Reparations- och renoveringsbidrag har under året lämnats till 

två kamratföreningar; Garnisonsminnesmärken i Stockholm 

(11,000 kr) och Fältjägarföreningen i Östersund (18,000 kr)  

o Föreningens hemsida har omarbetats och uppdaterats. 

o Bidraget från Högkvarteret har varit 275,000 kr och extra 

bidrag från SMKR 30 000 kr. 

o Årsmöte genomfördes på grund av pandemin först 2021- 09-16 

på Kavallerimässen i Stockholm. 
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Sammandrag resultatet verksamhetsåret 2021 
Intäkter 

Medlemsavgifter 3700 

Erhållna bidrag 325 000 328 700 
Kostnader   

Kostnader minnesmärken -104 345  

Övriga kostnader inkl. hemsida  -95691 -200036 

Resultat 2021  128 664 
 

Kostnader minnesmärken 2021-01-01 - 2021-12-31 

Kostnader rekognoseringar nya minnesmärken 

Rekognoseringar av minnesmärken i Norr- och Västerbotten 25 345 

Totalt     25345 
 

Vård och underhåll av projekt 

Kungastenen (Fältjägarföreningen   18000 

Garnisonskyrkogården (Garnisonsminnesföreningen)  11 000 

Total     29000  

Kostnader för skötselavtal     

Antal tecknade avtal var 15 st. 

Fakturerade skötselavtal för 2021 var 9 st.   50 000 

Total     50000 
 

Total kostnad för vård av minnesmärken  104 345 

Kostnader skötselavtal 2021-01-01 - 2021-12-31 

Garnisonsminnesföreningen i Stockholms län 6 500 

Krigsflygskolan F5 KF  3 500 

Fältjägarföreningen  8 500 

Lv 2 KF  2 500 

Norrlandsartilleristerna  5 500 

Södra Skåningarnas KF  6 000 

Norra Skåningarnas KF  6 500 

Gotlands Regementes KF  7 000 

Kronobergs Regementes KF  4 000 

Total skötselavtal 50 000 

 

Christian Braunstein 

Ordförande 

Utmärkelser 

Beslutade utmärkelser av SMKR förtjänstmedalj (guld, silver och 

brons) redovisas enligt nedan (utdelade 2021 och de som ska utdelas 

2022); 
 

Kamratförening Beslut Namn Valör Utdelad  

Utdelas 
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Kgl. Kronobergs Regementes kamratförening Styrelsemöte nr 1 Ebbe Fröberg Guld 2021 

Kamratföreningen Vapenbröderna Styrelsemöte nr 3 Staffan Vestin Guld 2022 

F 18 kamratförening Styrelsemöte nr 5 

och 7 

Leif Ström Guld 2021 

F 14 – Flottiljområdets Kamratförening Styrelsemöte nr 7 Hans Hansson Guld 2022 

F 14 – Flottiljområdets Kamratförening Styrelsemöte nr 7 Thomas Ericsson Guld 2022 

C F 7 VU-beslut 17 aug Malin Persson Guld 2021 

Lv 6 Kamratförening Styrelsemöte nr 7 Johnny Stenberg Guld 2022 

Riksförbundet Koreaveteranerna Styrelsemöte nr 7 Olga-Lisa Sundqvist Guld 2021 

Gotlands Kamratförening Styrelsemöte nr 7 Rutger Edwards Guld 2021 

Gotlands Regementets Kamratförening Styrelsemöte nr 7 Lars Brolund Guld 2022 

Ing 3 Kamratförening Norrlandsingenjörerna VU-beslut 8 dec  Björn Fredriksson Guld 2021 

Kgl. Hallands Regementes och 

Hallandsbrigadens kamratförening 

Styrelsemöte nr 3 Lars Björk Silver 2021 

Kgl. Dalregementet Styrelsemöte nr 4 Ulf Malmgren Brons 2021 

Sverige-Koreaveteranerna Styrelsemöte nr 6 Pia Blomberg Brons 2021 

Kgl. Södermanlands Regementes 

kamratförening 

Styrelsemöte nr 6 Carl Victor Sandberg Brons 2021 

Kgl. Södermanlands Regementes 

kamratförening 

Styrelsemöte nr 6 Ulf Tengbrand Brons 2021 

Värmlands regementes kamratförening Styrelsemöte nr 6 Steve Fogderud Brons 2021 

Norra Skåningarna  Styrelsemöte nr 7 Lars Johansson Brons 2022 

Norra Skåningarna  Styrelsemöte nr 7 Bertil Håkansson Brons 2022 

Norra Skåningarna Styrelsemöte nr 7 Jan Appelqvist Brons 2022 

MP bat KF VU-beslut 1 okt Orry Finermark Brons  2021 
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Ekonomi 

Verksamhetsåret 2020 

2020 års resultat redovisar ett överskott i verksamheten på 117 317 ,92 

kr. Styrelsen föreslår att det under verksamhetsåret uppkomna 

överskottet överföres till kontot Eget kapital och att behållningen på 

408 285 ,45 kr därefter balanseras i ny räkning. 

 
Verksamhetsåret 2021 

2021 års resultat redovisar ett överskott i verksamheten på 44 929 ,10 

kr. Styrelsen föreslår att det under verksamhetsåret uppkomna 

överskottet överföres till kontot Eget kapital och att behållningen på 

453 214 ,55 kr därefter balanseras i ny räkning. 

SMKR balansrapport för verksamhetsåret 2020 



 
 

 

 

 

72 

 

SMKR Resultatrapport budget för verksamhetsåret 2020 
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SMKR balansrapport för verksamhetsåret 2021 
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SMKR Resultatrapport budget för verksamhetsåret 2021 
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Styrelsens signaturer 

Stockholm 2022-02-15 

 

  
   

Anders Emanuelson Sven Scheiderbauer Göran Andersson

Anders Emanuelson  

Ordförande 

 

 

Lars-Erik Uhlegård 

Lars-Erik Uhlegård  

Vice ordförande

  

 

Staffan Vestin  

Staffan Vestin  

Sekreterare

  

 

Gunnar Persson 

Gunnar Persson  

Kanslichef 

 

 

Lennart Bresell 

Lennart Bresell  

Kassör 

 

 

 

 

Sven Scheiderbauer  

Ledamot 

  

 

Hans-Jochen Seifert 

Han-Jochen Seifert  

Ledamot

 

  

Fredrik Wiebe 

Fredrik Wiebe  

Ledamot

  

 

Gunnar Ohlsén 

Gunnar Ohlsén  

Ledamot 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Göran Andersson 

Ledamot 

 

 

Sven Mattsson 

Sven Mattsson  

Ledamot

  

 

Lennart Holtrin 

Lennart Holtrin  

Ledamot 

 

 

Lars-Åke Permerud 

Lars-Åke Permerud 

Ledamot
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