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Samtliga medlemsföreningar och sändlista. 

 
Inbjudan till Centralt möte 9-10 april 2019. 
(tre bilagor) 

 

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) kallar sina medlemsföreningar 

och bjuder in representanter för PROD UTB, Försvarsmaktens Stridskraftschefer (FVC, AC 
och MC) samt RiksHvC att delta i Centralt förbundsmöte med inledning 1500 på Kavalleri-

kasern Lidingövägen 28. Efter genomfört möte på Kavallerikasern kommer vi att ta SL bussar 

ner till Värtaterminalen för ombordstigning och fortsätta mötet ombord på Tallink Siljas 

fartyg Galaxy tur och retur Åbo. 

 

Bakgrund och omfattning 
Under SMKR:s Representantskapsmöte 2018 presenterade Lars Sjölin idéer om rekrytering 

till kamratföreningsrörelsen. Lars Sjölins presentation gav underlag till fortsatt diskussion vid 

de regionala möten den gångna hösten. Utöver detta har kopplingen till värdförband med 

tillhörande överenskommelse varit föremål för belysning under de regionala mötena.  

 

Vid 2019 års Centrala möte kommer Lars Sjölin att slutligt redovisa rekryteringsbiten. Sättet 

på vilket dialogen med värdförbandet bör genomföras och avvägningen av det stöd som 

kamratföreningarna rimligen kan begära kommer också att belysas och diskuteras. 

 

Härutöver kommer hemvärnets roll som fristående föreningar i SMKR, eller tänkbara 

medlemmar i befintliga kamratföreningar att behandlas.  

 

Enskild medlemsförening kan, till SMKR via epost, lämna in förslag till frågeställningar 

senast den 8 februari.  

 

PROD UTB, Försvarsmaktens Stridskraftschefer (FVC, AC och MC) samt RiksHvC 

inbjuds för att lämna sin syn på samarbetet mellan Försvarsmakten, SMKR och 

medlemsföreningarna. 

 

Mot bakgrund av ovanstående ser vi det som mycket viktigt och värdefullt att så många 

medlemsföreningar som möjligt deltar i 2019 års centrala möte.  

 
Mål 

• Majoriteten av medlemsföreningarna är representerade vid mötet. 

• Medlemsföreningarna får bra uppslag till bland annat rekrytering av nya med-

lemmar till föreningen. 

• Medlemsföreningarna får stöd i sättet att föra dialog med värdförbandet och upp-

slag från föreningar som redan har en bra dialog med sitt förband. 

Anmälan senast 

28 februari 
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• Att föreningarna får inblick i den förändring som innebörden av RiksHvC överta-

gande av militärregionerna från 20-01-01 innebär med avseende på bland annat 

värdförbandskoppling. 

• Medlemsföreningarna får möjlighet att ta upp sina frågor och synpunkter med re-

presentanter från respektive Stridskraft och Hemvärnet under eftermiddagen den 9 

april 

• Att föreningarna har möjlighet att ta upp övriga frågor för fortsatt diskussion reg-

ionalt och eventuell avdömning på Representantskapsmötet 2020. 

 

För att ytterligare förstärka representationen är det möjligt för en medlemsförening som inte 

kan närvara att förse en deltagande representant för en annan medlemsförening med en 

fullmakt att föra talan vid mötet. Deltagande representant får inneha fullmakter för högst två 

ytterligare föreningar. Om en medlemsförening avser använda fullmakt ska detta meddelas 
SMKR kansli senast till sista anmälningsdag.  

 

Program  
Enligt bilaga 1 

 
Kommendantur och kostnader 
Enligt bilaga 2 

 
Anmälan och blankett närmast anhörig 
Anmälan (bilaga 3) skall skickas till SMKR Teatergatan 3, 111 48 Stockholm senast den 28 

februari. Anmälan kan även skickas digitalt till smkr@telia.com. Glöm ej att fylla i alla delar i 

anmälningsformuläret!  

 

SMKR har tidigare fattat beslut om att deltagare skall ange närmast anhörig i samband med 

resa som sträcker sig över ett dygn eller längre. Denna blankett delas ut i samband med att 

deltagarna erhåller sin båtbiljett. Blanketten fylls i och lämnas in till sekreteraren eller 

kanslichefen före ombordstigning. 

 

Varmt Välkomna! 

                                                 
Anders Emanuelson                                                           Jan-Olof Johansson 

Förbundsordförande                                                           Sekreterare          
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Sändlista 
Chefen för Armén Endast inbjudan och bilaga 1 

Chefen för Marinen  -”- 

Chefen för Flygvapnet  -”- 

Rikshemvärnschefen  -”- 

 
HKV PROD UTB Endast inbjudan och bilaga 1 
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Program i stort 
 

 

Tid Omfattning Ansvarig Plats Anm 

  TISDAG 9/4   
 

1430 Samling utanför 

vakten på Kavalleri-

kasern Lidingövä-

gen 28 

SMKR  Vakten  

 

 

1500-

1700 

Information från FM 

och Rikshemvärns-

chefen 

SMKR Lektionssal 

Lunda, Düna, 

Lützen 

FVC, AC, MC, 

RiksHvC 

1730 Resa lokalbuss till 

Värtahamnen 

Enskild delta-

gare 

  

1800-

1830 

Samling terminalen 

Värtahamnen 

Enskild delta-

gare 

Värtahamnen  

1900 Ombordstigning på 

fartyget Galaxy 

SMKR Värtahamnen  

1930 Fartyget avgår från 

Värtahamnen 

SMKR Värtahamnen  

1930 Middagsbuffé  Enskild delta-

gare 

Bufférestaurangen  

  ONSDAG 10/4   

0800 Frukost Enskild delta-

gare  

Bufférestaurangen Fartyget avgår 

0820 från Åbo 

0900-

1345 

Konferens SMKR Konferensrummet 

Copenhagen 

Kaffe serveras 

under mötet 

1400-

1500 

Lunch SMKR Bufférestaurangen  

1500-

1800 

Konferens SMKR Konferensrummet 

Copenhagen 

Kaffe serveras 

1815 Fartyget anländer 

Värtahamnen 

Enskild delta-

gare 

  

*) Tiderna är lokala tider 
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Kommendantur och kostnader 
 
 
Transporter 
Transport från Kavallerikasern till Värtaterminalen efter Försvarsmaktens genomgång sker 
med kommunala färdmedel. Förslag på transport (transportväg) kommer att anges. 
 
Förläggning ombord 
Förläggning ombord kommer att bli i enkel B-hytt. 
 
Kostnader 
SMKR står för kostnaden för en representant/kamratförening. Denna kostnad innefattar 
resekostnad mot uppvisande av reseräkning med kvitto. Utnyttjas egen bil, anges antal körda 
kilometer (ersättningen är då 1.85:-/km + 0.10:-/km för medpassagerare). SMKR svarar även 
för kostnader vad avser deltagaravgiften.  
 
SMKR uppmanar där så är möjligt till samåkning! 
 
Önskar någon förening utöka sitt deltagande med ytterligare en eller flera personer är 
kostnaden 1200:-/person (deltagaravgiften). Resekostnader betalas av den enskilde.  
 
Övernattningskostnader vid till- och frånresa betalas av den enskilde. 
 
Reseräkningsblankett kommer att finnas i samband med mötet. Blanketten kan även tas fram 
digitalt och fyllas i på hemsidan www.smkr.org  
 
Ytterligare information 
Eventuell ytterligare information kommer att skickas via e-post till deltagarna t.ex. 
vägbeskrivning etc. 
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Anmälan till Centralt kamratföreningsmöte 9-10 april 2019 
 
 
Representant nr 1/ SMKR  står för kostnaden                                    

 
 
Födelsedata ååmmdd: ……………………………………… 
 
 
Förnamn:…………………………....Efternamn………………………………………………     
 
 
Mobil: ……………………………….. E-post:……………………………………………….. 
 
 
Adress: ………………………………………………………………………………………… 
 
 
Kamratförening/organisation: ………………………………………………………………… 
 
 
 
Representant nr 2/ Den enskilde svarar för kostnaderna 
 
 
Födelsedata ååmmdd: ……………………………………… 
 
 
Förnamn:…………………………....Efternamn………………………………………………     
 
 
Mobil: ……………………………….. E-post:……………………………………………….. 
 
 
Adress: ………………………………………………………………………………………… 
 
 
Kamratförening/organisation: ………………………………………………………………… 
 
 

Anmäl senast 28/2 
mars 
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