Inbjudan till kamratföreningsmöte för SMKR Region Mitt
Kamrater!
Jag heter Fredrik Wiebe och är invald i SMKR styrelse och är där kontaktperson för Region Mitt. Det
har nu blivit dags att samlas till ett första möte.
Vi hoppas att samla så många kamratföreningar som möjligt torsdag den 8 november på
Ledningsregementet i Enköping. Högst två deltagare per förening inbjuds att delta. Genom ändrad
regionindelning är vi nu 22 föreningar i Region Mitt som är medlemmar i SMKR.
Centralt har årets tema beslutats vara rekrytering baserat på Lars Sjölins arbete som presenterades
på representantskapsmötet i våras. Alla deltog inte där, men hans presentation bifogas denna
inbjudan. Också värdförbandsfrågan och hur stödet från Försvarsmakten till kamratföreningar inom
SMKR har utvecklats avses tas upp.
Under mötet kommer det bland annat att informeras om det stöd som kamratföreningar inom SMKR
kan och ska få från Försvarsmakten samt hur vi kan samverka på olika sätt för att förbättra de
enskilda föreningarnas möjligheter till rekrytering och bland annat få föreläsare som kan öka
föreningarnas möjligheter att attrahera medlemmar.
Önskar din förening att någon särskilda fråga skall tas upp ber jag dig att anmäla den/dessa senast
den 31 oktober så att frågorna kan beredas och ges ett så bra svar som möjligt.
Inpassering sker genom vakten där ni kommer att vara besöksanmälda. Gå in i vaktlokalen där ni
erhåller besökskort. Samling sker vid Stora Frösunda, by 213, mellan 0900–0930 då kaffe kommer att
serveras. Parkering av privata bilar sker på anvisad parkeringsplats i anslutning till byggnad 213.
Förplägnaden på Ledningsregementet och resekostnader med bilersättning/styrkta tågkostnader
står SMKR för. Samåk gärna genom kontakt med närliggande kamratförening.
Avslutningsvis vill jag hälsa alla kamratföreningar i Region Mitt varmt välkomna. Detta inkluderar
även de kamratföreningar, som har valt att stå utanför SMKR. Ni är lika varmt välkomna.
Representanter för utsedda värdförband i Region Mitt hälsas varmt välkomna (står för egna
kostnader) att delta i mötet.

ANMÄLAN Svara senast 1 november till Fredrik Wiebe fredrik.wiebe@gmail.com eller 070-664 19 56.
Meddela också ditt personnummer, det behövs för inpassering. Medför ID-handling.

För SMKR

Fredrik Wiebe Styrelseledamot i SMKR – Ansvarig Region Mitt

Preliminärt program
0900–0930 Inpassering genom vakten och egen transport till byggnad 213 Stora Frösunda.
0900- 0930 Samling Stora Frösunda kaffe/te, smörgåsar
0930–1000 Inledning av regionansvarige – kort presentation samt gruppindelning
1000–1100 Grupparbeten
1100–1200 Lunch i matsalen
1200–1300 Redovisningar av grupparbeten.
1300–1400 Redovisningar av SMKR ståndpunkter i vissa frågor.
1400–1430 Eftermiddagskaffe
1430–1500 Svar på insända frågor och ev. synpunkter från värdförbandsrepresentanter.
1500–1530 Avslutning med idéer kring 2019 års regionmöte (tid/plats/ansvar m.m).

Slutligt program utdelas vid mötesstarten Frågor om regionmötet liksom frågor som önskas belysas
under mötet ställs till: Fredrik Wiebe (fredrik.wiebe@gmail.com, telefon/eller SMS 070-664 1956)

Sändlista
#

Kamratförening

1
2
3
4
5
6

Hälsinge regementes kamratförening
Hälsinge regementes Kamratförening Sthl
SWEDINT Kamratförening
Föreningen Fältjägare i Sthl
Klubb 19
Kungl. Västernorrlands Kamratförening i
Sthl
Kristinehamns Artilleriförening
Flottans män Västerås
Kungl. Göta Livgardes kamratförening
Ledningsregementets och
Upplandsregementes Kamratförening
Ledningsregementets Veteraner
Signaltruppernas Kamratförening
Södermanlands Regementes
Kamratförening
Generalstabsföreningen
Högkvarterets Kamratförening
Kungl. N Smålands Regementes
Kamratförening Sthl
Skånska Regementets Kamratförening Sthl
F 1 Kamratförening
F 15 Kamratförening
Ärna Kamrat- och Veteranförening
Kavalleri- och Jägarförbundet
Svenska Militära Minnesmärken

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Värdförband
LG
LG
LG
I 19
I 19
I 19

e-postadress
hassebem@tele2.se
benny.h.gustafsson@tele2.se
styrelsen@swedintkamratforening.se
info@ffjs.se
jonnyq19@hotmail.com
pg.kahrstrom@telia.com

A9
LedR
LedR
LedR

bo.i.arvidsson@telia.com
bmk.b@tele2.se
lars.ljung48@gmail.com
sekr@ledrkf.se

LedR
LedR
LedR

sten.yondt@telia.com
thage.eriksson@gmail.com
gunnar.swahn@swipnet.se

MHS K
MHS K
MHS K

goran-back@bredband.net
ulrika.soderman@mil.se
alf.eckerhall@gmail.com

MHS K
LSS
LSS
LSS
SMKR
SMKR

gunnils@comhem.se
bjo10.jonsson@gmail.com
f15flygmuseum@hotmail.com
bert_33@bredband.net
kansliet@kavjf.se
christianbstein@outlook.com

För kännedom
Livgardet
Norrbottens Regemente
Artilleriregementet
Ledningsregementet
Militärhögskolan Karlberg
Luftstridsskolan
Sveriges Militära Kamratföreningars
Riksförbund

exp-lg@mil.se
exp-i19@mil.se
exp-a9-boden@mil.se
exp-ledr@mil.se
exp-mhsk@mil.se
exp-lss@mil.se
smkr@telia.com

