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Grupp 2 

Kjell Johansson Lv 6 KF, Gunnar Ivarsson P 4 KF, Sven Wergård I 15 KF, Bo Westman 

I 16/IB 16 KF, Christer Lagert FTO (väst) KF, Annelie Oscarsson FM Karlstad, Thomas 

Ericsson FLJ Kamrat- och Veteranförening, Christer Salsing E 1 KF. 

 

Medlemsvård 

Betalande medlemmar. 

Utgör grunden för hela verksamheten! Viktigt är att de känner att de får valuta för 

medlemsavgiften de betalar, en form av återbäring. Sammankomster med intressanta 

föredrag, välplanerade resor, en god julmiddag, en intressant medlemstidning, listan 

kan göras lång. 

Ständiga medlemmar. 

En företeelse som vi bedömer är på väg bort. Många föreningar har inte kvar möjlig-

heten att bli ständig medlem. 

Hedersledamöter. 

Finns i de flesta föreningar, är normalt väldigt få till antalet. 

 

Rekrytering 

Några förslag till åtgärder för att rekrytera nya medlemmar: 

- Bäste soldat vid värdförbandet får ett års fritt medlemskap. 

- Examenspremie ger 2 års fritt medlemskap. 

- Muckande värnpliktiga får senaste exemplaret av medlemstidningen. 

- Anhöriga och familjemedlemmar ges möjlighet till medlemskap. 

 

Publicering 

Kontakten med medlemmarna är oerhört viktig! Förslag till hur den kan upprätthållas, 

helst genom alla tre: 

- E-post. 

- Hemsida 

- Genom värdförbandet, som normalt ger ut någon form av tidning. Inom 

 luftvärnet ger Lv 6 ut en tidning 2 ggr per år, där halva tidningen

 handlar om regementet, och den andra halvan delas av de 

 kamratföreningar som finns kvar inom luftvärnet. 
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Frågan hänger samman med punkten Medlemsvård ovan, medlemmarna skall känna 

att de får någon form av återbäring på sitt medlemskap! 

 

Region/Värdförband 

VHT-dialog? Informationsutbyte. Organisation?? 

Gruppdiskussionen mynnade ut i ett antal frågetecken, men en sak var alla överens 

om: Det är mycket viktigt att det förs en dialog och förekommer informationsutbyte 

både mellan kamratföreningarna regionalt och mellan resp. kamratförening och värd-

förbandet. 

 

Regionala möten Väst 

Gruppen förordar tvådagarsmöten med start till lunch dag 1 och hemresa efter lunch 

dag 2. En gemensam middag ger möjligheter att prata och utbyta erfarenheter, och vi 

bedömer att det ryms både samlade och vapengrensvisa diskussioner inom tidsrym-

den för ett sådant tvådagarsmöte. 

Den fråga som kom upp var: Vem betalar? 

 

Representation i SMKR 

Personkännedom är viktig, inte minst för en valberedning. Vi tror att det kommer att 

fungera med en regional valberedning. 

Gruppen är tveksam till mandatlängden på 4 år, majoriteten anser att det räcker med 

två år, med möjlighet att sitta kvar längre. 

Vi anser att det bör finnas uppgiftsbeskrivningar för de befattningar som är aktuella i 

SMKR. 


