SMKRs representantskapsmöte 2016
Den 27 april var representanter för 39 kamratföreningar och SMKRs styrelse samlade till
representantskapsmöte för att ta ställning till hur verksamheten hade bedrivits under 2014 och 2015
samt för att utse styrelsen för de närmaste åren. SMKR består av totalt 109 kamratföreningar med
sammanlagt drygt 33 000 medlemmar.
SMKRs ordförande Anders Emanuelson hälsade välkommen och valdes att leda förhandlingarna. Av
verksamhetsberättelserna för 2014 och 2015 framgår, att medlemsföreningarna arbetat flitigt med
traditions- och informationsverksamhet samt att flera föreningar dessutom åtagit sig att hjälpa till
med vården av militära minnesmärken; ett exempel som nämns är I 12s i Eksjö kamratförening, som
kommit överens med Ing 2 att utföra vård och tillsyn av minnesmärken knutna till regementet.
Vidare framgår att SMKR och FM har kommit fram till en ny modell för att stödja kamratföreningarna
i deras arbete; SMKR och FM är överens om att förbandscheferna skall ha en tydlig roll i stödet till
föreningarna.
SMKR har påbörjat en uppbyggnad av nätverk för stöd till utlandsveteraner och deras anhöriga. Alla
medlemsföreningar och FM har informerats om detta och getts möjlighet att hjälpa till. Det kan
noteras att det i många fall kan vara svårt att få kännedom om vilka personer som skulle kunna vara
aktuella för en sådan stödjande verksamhet. SMKR har påbörjat och genomfört utbildning för att
föreningarna skall kunna erbjuda olika hjälpinsatser, t.ex. samtalsstöd. SMKR har tillsammans med
ett 20-tal medlemsföreningar deltagit med personal och fanvakt vid Veterandagen.
I juni 2015 deltog ett 30-tal medlemmar från olika föreningar i det Nordiska Kamratföreningsmötet i
Aalborg i Danmark. Mötet innehöll flera intressanta studiebesök vid det Danska försvaret och gav rika
möjligheter till utbyte av erfarenheter och kamratlig samvaro. Nästa möte äger rum i Halmstad den
14-18 juni 2017.
Vid representantskapsmötet omvaldes ordföranden Anders Emanuelson för ytterligare två år. Omval
skedde också av Steve Gunnarsson och Jan-Olof Johansson samt nyval av Lennart Holtrin, Luleå, och
Lars-Erik Ulegård, Mölndal; dessa ledamöter valdes på fyra år. Bertil Andreasson hade avböjt omval.
Till auktoriserad/godkänd revisor nyvaldes revisor ur Klebergs Revision AB samt omvaldes som
lekmannarevisor Göran Paulsson och revisorsuppleant Anders Bager; revisorerna valdes på två år. Till
valberedning omvaldes Per-Olof Westergren och Christer Olofsson. Den mångårige
stryrelseledamoten Bertil Andreasson avtackades med varma ord, gåvor och kraftiga applåder.
Efter mötet diskuterades i grupper SMKRs vision, mål och åtgärder. Det förelåg en enighet om vikten
av att varje förening får stöd av ett förband, inte minst när det gäller trycksaker och utskick till
medlemmarna samt lokaler och transporter. Vidare är det nödvändigt att föreningarna får kännedom
om namn och adresser för personer som det är naturligt att ackvirera som medlemmar och personer
som kan vara i behov av föreningarnas stöd efter t.ex. en genomförd utlandstjänstgöring. Styrelsen
kommer att ta upp dessa och andra frågor i samband med överläggning ar med FM.
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