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Verksamhetsberättelse 2019 

Verksamhetsåret 2019-01-01 – 2019-12-31 

 

Förtroendevalda 

Styrelsen har bestått av ordförande Olof Glans, vice ordförande Robert Landén, 

kassör Thomas Stenbäck, mässdirektör Tomas Nilsson, ledamot Anders Sköld, 

ledamot Kristoffer Persson, ledamot Henning Rothman, ledamot Göran Karlsson, C 

Linköpingssektionen Anders Hjältman. Anneli Helmersson har som adjungerad 

sekreterare ersatt ordinarie sekreterare Anna Lind som tidigt ställde sin plats till 

förfogande. 

 

Övriga uppdrag har varit webmaster Kristoffer Persson och medlemsregistrator 

Henning Rothman. 

 

Revisorer har varit Johan Sjöberg och Jens Ekman. 

 

Valberedningen har bestått av Dan Thorell. 

 

Verksamhet under 2019 

Styrelsen 

Styrelsen har haft sju protokollförda styrelsemöten (varav ett var konstituerande) 

under året.  

 

Vi har tillsammans med Helikopterflottiljens subbalternkår genomfört lillejul och 

under sommaren genomfördes sommarfest för aktiva och tidigare aktiva i 

föreningen. 

 

Under året har vi haft problem att få betalt av för våra tjänster från Försvarsmakten. 

När det var som sämst hade vi kundfordringar om ungefär en kvarts miljon. Detta är 

nu löst och arbetet med att harmonisera föreningen med aktuella regelverket 

fortsätter. 

 

Föreningen har fortsatt varit medlem i Sveriges Militära Kamratföreningsförbund 

(SMKR). Hitintills har föreningen intagit en passiv roll. 
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Linköpingssektionen 

Anders Hjältman har som C Linköpiongssektionen tagit stöd av övriga ledamöter i 

styrelsen samt Mässektionen. 2019 har har varit ett år där vi befäst populära events 

och fokusera extra mycket på dessa. Skaldjursafton samt gåsamiddag. 

 

Luleåsektionen och Ronnebysektionen 

Dessa är fortfarande inaktiva. Under 2019 har styrelsen inte avsatt tid för att starta 

upp dessa sektioner. Engagemanget måste komma från medlemmarna på dessa 

orter. Medlemmar som i dagsläget är enstaka.  

 

Mässektionen 

Året har präglats av fortsatt drift av mässen. Tomas Nilsson har fortsatt varit 

Mässdirektör. Under året har det genomförts ett stort antal evenemang på mässen 

fördelat på statlig representation, privata arrangemang och arrangemang för 

kamratföreningen. 

 

Evenemang som föreningen anordnat på mässen under året är skaldjursafton, 

sommarfest och gåsamiddag. Mässektionen har också varit djup involverade i lillejul. 

 

Medlemmar 

Från 2020 har föreningen ett nytt medlemsregister för att följa regelverket kring 

GDPR. Per den 22 februari är det 134 medlemmar. 

 

 

 

Olof Glans 

Ordförande 


