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Inbjudan till kamratföreningsmöte för SMKR Södra region

Kamrater!
Det är dags för ett regionmöte för Södra regionens kamratföreningar.
Så vitt vi vet finns det 33 föreningar i Södra regionen, troligen fler.
Vi gör ett försök att samla så många kamratföreningar som möjligt den 9 november i
Ängelholms flygmuseum i just Ängelholm på f.d. flygflottiljen F 10 område, Valhall Park. Minst
en och högst 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 3 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 tillställas 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 rekryteringenen som
grund för kamratföreningarnas överlevnad tas upp. Stödet från Försvarsmakten kommer att tydliggöras och om vilket förband man ska vända sig. 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 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.
Vidare kommer SMKR förbundssekreterare Jan-Olof Johansson (Jolo) att delta och framförallt
behandla hemsidan och vad man kan få ut av denna.
Förplägnaden och resekostnader med bilersättning/styrkta tågkostnader står SMKR för. Samåk
gärna genom kontakt med närliggande kamratförening.
Avslutningsvis vill jag hälsa alla kamratföreningar i den nuvarande Södra regionen 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. Representanter för utsedda värdförband i Södra regionen hälsas också välkomna (står
för egna kostnader)
ANMÄLAN
Svara senast 27 oktober till Sven Scheiderbauer sven@scheiderbauer.se eller 070-690 52 22.
För SMKR

Sven Scheiderbauer
Styrelseledamot i SMKR – Ansvarig Södra regionen
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Program:
0900–1000
1000–1030
1030–1150
1200–1250
1300–1500
1500–1530
1530–1545
1540–1630
1630-1730

Samling i föreläsningssalen, Ängelholms flygmuseum. Kaffe/te, smörgås etc.
(tacksamt om du är på plats vid 0930 så du får lite frukost)
Presentation av deltagarna
Närvarande kamratföreningar presenterar sig enligt nedan (cirka 3 min/förening)
Lunch på restaurang Hotell Valhall Park
Orienteringar från SMKR (ordföranden och sekreterare)
Eftermiddagskaffe med tilltugg i mässen
Fotografering
Avslutande diskussion med kort utvärdering av mötet
De som önskar kan bese utställningen

Frågor om regionmötet kan ställas till: Sven Scheiderbauer (sven@scheiderbauer.se, telefon/eller
SMS 070-690 52 22)
Bra att känna till för att hitta rätt och vid förseningar etc.
Adress till Ängelholms flygmuseum/F 10 Kamratförening, Drakenvägen 5, Ängelholm
Lunchrestaurang är Hotell Valhall Park som ligger på ett par minuters promenadavstånd från
museet
Att komma till Ängelholms flygmuseum.
Med bil. Lokal skyltning i Ängelholm till museet: ”Flygmuseum”. Kör in genom f.d. vakten som
nu hyser ett kafé och följ vägvisningen till museet i f.d. 3:e divisionens hangar (Hangar 83) och
lokaler. Gratis parkering.
Man kan komma med tåg. SJ-tåg/Öresundståg/Pågatåg går till centralstationen och därifrån buss
nr 2 (mot Vejbystrand) till Valhall Park. En kort promenad genom vakten till museet.
Man kan komma med lokaltåg (Pågatåg) till hållplats Barkåkra och därifrån ta bussen (nr 2 mot
centralstationen) till Valhall Park eller promenera.
Man kan flyga med SAS från Arlanda eller BRA från Bromma till Ängelholm/Helsingborgs flygplats. Endast taxi är möjligt därifrån eller hämtning av någon i kamratföreningen. Avser du flyga
så meddela det vid anmälan.
Sändlista:
F 10 Kamratförening
F 13 Kamratförening
F 17 Kamratförening
F 3 Östgöta flygflottiljs kamratförening
F 5 Krigsflygskolans Kamratförening
Flottans Män Jönköping
Flottans Män Kalmarsund
Flottans Män Karlshamn
Flottans Män Karlskrona
Flottans Män Kristianstad
Flottans Män Malmö
Flottans Män Norrköping
Flottans Män Trelleborg
Flottans Män Västervik
Flottans Män Växjö
Flottans Män Ängelholm

info@f10kamratforening.se
ordforande@f13.kamratforening.se
benny.hellstroem@tele2.se
f3.kamratforening@gmail.com
hans.bertil.sinclair@gmail.com
mans.suneson@telia.com
abe@hammarlund.net
sewe@sewe.se
goran.lofgren@tele2.se
navyman@tele2.se
malmo@flottansman.se
flottansman@telia.com
gote.lindberg@outlook.com
akerevelj@hotmail.com
flottansmanvaxjo@hotmail.se
flottansmanangelholm@gmail.com
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Göta Ingenjörregementes Kamratförening-och Veteran-förening
Helikopterflottiljens Kamrat-förening
KA 2 Kamratförening
Kalmar regementes Kamratförening
Kamratföreningen Smålandsartillerister
Kamratföreningen Sveaträngaren
Kronobergs Reg Kamratförening I 11
Kronprinsens Husarregementes Kamratförening & Minnestropp
Kungl N Smålands reg Kamratförening I 12
Livgrenadjärföreningen I 4
Lv 4 Kamratförening
Skånska Dragonregementets Kamratförening
Skånska Husarers Kamratförening
Svea artilleriförening A 1
Södra Skåningarna Kamratförening P 7
T 4 Skånska Trängreg Kamratförening
Wendistföreningen

president@ing2k.se
ordforande@hkpfljkf.se
yvonne.wirbrand@mil.se
birger.jagtoft@kebiinformator.se
bo_romedahl@hotmail.com
hans.almroth@telia.com
karl@kjkrantz.se
per.asp@live.se
kurtlennartl@gmail.com
hakan44@telia.com
thomas.lantz@ystad.se
skanskadragonerna@telia.com
claes.stahle@contactoffice.co
ordforande@sveaartilleri.se
lars@remfors.se
gunnar.segerholm@tele2.se
webb@wendisten.org

Värdförband
(Avsett för handläggare/kontaktperson för kamratföreningar )
Blekinge flygflottilj F 17
Göta Ingenjörsregemente Ing 2
Helikopterflottiljen
Inom SMKR
Ordförande Anders Emanuelsson
1. vice ordförande Steve Gunnarsson
(ansvar Region Mitt)
2. vice ordförande Lars-Erik Uhlegård
(ansvar Region Väst)
Sekreterare Jan-Olof ”Jolo” Johansson
Kanslichef Gunnar Persson
Styrelseledamot Hans-Jochen Seifert
(bitr. Region Mitt)
Styrelseledamot Sven Scheiderbauer
(ansvar Region Syd)
Styrelseledamot Gunnar Ohlsén
(bitr. Region Väst)
Styrelseledamot Lennart Holtrin
(ansvar Region Norr)
Adjungerad – Kassör Lennart Bresell
Adjungerad – Valber. ordf. Per-Olof Westergren
Arkivet

exp-f17@mil.se
exp-ing2@mil.se
exp-hkpflj@mil.se

