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Kamrater,
Skriver denna sommarhälsning i en buss på väg hem från det 36:e nordiska kamratföreningsmötet. Ett mycket väl genomfört möte där Halmstad garnison med kamratföreningar
gjort en storstilad insats! Jag vill särskilt framhålla Gunnar Ohlsén och Jan Dorf från Hallands regemente o Hallandsbrigadens kamratförening, Lars Ahlberg och Lars Lindén från
Lv 6 samt Gunnar Persson och Jan Olof Johansson från styrelsen för ett mycket förtjänstfullt arbete! Under mötet fick Christian Braunstein möjligheten att presentera sitt arbete
inom ramen för SvMM (Sveriges Militära Minnesmärken) både inom och utanför Sverige
för de övriga nordiska ländernas ordförande. Christians arbete väckte stort intresse och
möjligheter till fortsatt samverkan skapades. En förutsättning för stöd från SvMM är att
kamratföreningen är medlem i SMKR.
Med denna sommarhälsning medföljer också en remiss som tidigare utskickats digitalt.
Målsättningen är tvåfaldig, dels vill vi få möjlighet att i VU 18 tydliggöra vilka förband
som har ansvar för vilka kamratföreningar, och dels pröva tanken att stärka vår föreningsdemokrati med en tydligare regional indelning. För att lösa den första delen behöver
vi ert svar senast den 28 augusti. Den andra delen, regional indelning, kommer att tas upp
under höstens regionala möten och fattas beslut om vid representantskapsmötet 2018 som
genomförs tisdagen och onsdag den 10-11 april.
Lars Sjölin från Göta trängregementes kamratförening kommer under hösten att arbeta
med ett projekt om hur vi kan utveckla vår förmåga att rekrytera flera medlemmar. Resultatet av detta kommer att presenteras under våren och förhoppningsvis kan vi informera
om detta i samband med representantskapsmötet.

Genomförd verksamhet första halvåret
•
•
•
•
•
•
•

En upprättad informationsbroschyr har tagits fram och finns tillgänglig på hemsidan.
Det centrala mötet i Enköping genomfördes med cirka 50 deltagare.
Utbildning i mentorskap planeras av SMKR, formerna för denna utbildning är inte
riktigt klara ännu. Frågan kommer fortsatt att avhandlas under mötet med HKV
PROD/UTB.
Planeringskonferens genomfördes den 14-15 februari.
Deltagit i Veterandagen med kamratföreningar samt i de ideella organisationernas
utställnings tält.
Nordiskt kamrat- och veteranföreningsmötet i Halmstad 14 -18 juni 2017.
Fyra styrelsemöten har inplanerats och genomförts.
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•
•

Ett möte med PROD/UTB har genomförts då vi fick möjlighet att träffa den nye
chefen överste Lena Persson-Herlitz och nye stabschefen överstelöjtnant Peter
Vivstam.
Två samverkansmöten med FM Veteranenhet har genomförts.

Andra halvåret 2017
•
•
•
•
•
•
•

Förslag om förbandstillhörighet skickas in till HKV.
Regionala möten under september-november.
Påbörja någon form av mentorskapsverksamhet.
Planeringskonferens genomförs under september månad.
Fyra styrelsemöten finns inplanerade.
Två möten med HKV PROD/UTB.
Två samverkansmöten med FM Veterancentrum.

Med dessa ord vill jag tacka alla medlemsföreningar för ett enastående arbete under det
gångna halvåret och önskar alla kamrater en skön och trevlig sommar. Väl mött under
hösten viktiga sammankomster.

Anders Emanuelson
SMKR Förbundsordförande
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