Inbjudan till kamratföreningsmöte i region norr (NN).

( 3 SIDOR )

Sveriges militära kamratföreningars riksförbund ( SMKR ) bjuder in alla militära
kamratföreningar/motsvarande i region norr NN till ett regionalt möte den 15 november i
Östersund, platsen är Optands flygfält Teknikland . Minst en och gärna två per förening inbjuds.
Samling sker mellan 0900–1000 då kaffe/te och smörgåsar serveras. Senast 1000 är förhoppningsvis
alla på plats.
En kort presentation av varje kamratförening under ca 2 minuter vardera med några väsentliga data
som föreningens benämning, när föreningen bildades, antal medlemmar, årsavgift, säte och
huvudsaklig verksamhet. Vinnlägg dig om att hålla tiderna genom att ha förberett ditt inlägg väl.
Medför det du orienterar om i papperskopia till mötessekreterare för protokollföringens bästa.
Mötet ska bland annat resultera i ett protokoll som tillställs alla deltagare med flera berörda.
Vår förbundsordförande Anders Emanuelsson kommer att närvara och ge sin syn på vikten av
kamratföreningsrörelsen där SMKR har goda kontakter rakt in i Försvarsmaktens Högkvarter. Anders
kommer att belysa den kommande regionreformen inom förbundet och redovisa sin och
förbundsledningens tankar kring SMKR. Vikten av föreningsdemokrati och rekryteringen som grund
för kamratföreningarnas överlevnad tas upp. Stödet från Försvarsmakten kommer att tydliggöras och
om vilket förband man ska vända sig till. Slutligen ges några glimtar från årets verksamheter (centralt
möte i Enköping och Nordiska Militära Kamratföreningsmötet i Halmstad).
Under mötet kommer det bland annat att informeras om det stöd som kamratföreningar inom SMKR
kan och ska få från Försvarsmakten. Hur kan vi samverka på olika sätt för att förbättra de enskilda
föreningarnas möjligheter till rekrytering och bland annat få föreläsare mm som kan öka
föreningarnas möjligheter att attrahera medlemmar.
Vidare kommer SMKR förbundssekreterare Jan-Olof Johansson (Jolo) att delta och framförallt
behandla hemsidan och vad man kan få ut av denna.
Förplägnaden ev logi och resekostnader med bilersättning/styrkta tågkostnader står SMKR för.
Samåk gärna genom kontakt med närliggande kamratförening.
Avslutningsvis vill jag hälsa alla kamratföreningar i region norr NN varmt välkomna. Vi vill även hälsa
de kamratföreningar som av någon anledning ännu inte är medlemmar i SMKR lika varmt välkomna
för att få en möjlighet att bilda sig en uppfattning om nyttan av medlemskap. Är tacksam om svar
hur många som kommer från resp kamratförening senast den 10 NOVEMBER till
lennart.holtrin@tele2.se eller mobil 073-8171960.

För SMKR
Lennart Holtrin
Styrelseledamot i SMKR – Ansvarig region norr

Program med ca tider
0900–1000

Samling på Teknikland, kaffe/te smörgås finns uppdukat.

1000–1030

Presentation (närvarokontroll)

1030–1130

Presentation av närvarande kamratföreningar (cirka 2 min/förening)

1130–1215

Lunch ESO

1215–1430

Orienteringar från SMKR och inledande diskussioner

1430–1500

Eftermiddagskaffe med tilltugg

1500–1615

Avslutande diskussioner

1615–1630

Kontroll av föreningsuppgifter, telefonnummer, hemsidor samt e-post och
gruppfotografering av deltagarna.

1630

Regionmötet avslutas

Frågor/funderingar om mötet kontakta gärna mig Lennart Holtrin mobil 073-8171960
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