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Generalstabsföreningen genomför i samarbete med Försvarshögskolan ett
mentorprogram som riktar sig till dem som innehar högre chefsbefattningar
inom armén och som genomgått/genomgår högre chefsutbildning vid skolan.
Projektet har mottagits mycket väl av Arméchefen.
F 6 Kamratförening genomför försvarsupplysning i samband med guidade
turer på fästningsmuseet i Karlsborg.
F 17 Kamratförening deltar i flottiljens månadsvisa veteranenhetsmöte
samt möten med veteraner i olika sammanhang. På uppdrag av F 17 digitaliseras flottiljens fotosamling. Föreningen genomför även guidade visningar i F
17 traditionsrum.
Flottiljområdets Kamrat- och Veteranförening möjliggör för allmänheten
att stifta bekantskap med försvarsmaktens tekniska delar genom öppethållande av FMTS museum.
Klubb 19 delar, som en del i regementets traditioner, ut en gåva i form av en
kåsa med beninlägg tillverkad av Göte Forsström i Jukkasjärvi till kursprimus
vid I 19 gruppchefsutbildning vid Pansarbataljonen och Jägarbataljonen.
Föreningen P 5, med sina välbevarade militära fordon av olika slag, deltar
aktivt i olika arrangemang anordnade av både Försvarsmakten och civila organisationer. Föreningen bidrar på så sätt till att, på ett positivt sätt, göra reklam för försvaret.
Även Södra Skåningarnas Kamratförening bidrar med sin fordonsgrupp
att, på motsvarande sätt, sprida kunskap om Försvarsmakten. I samband
med Regementets dag på P 7 genomfördes en uppvisningskörning inför rekordpublik.
Vapenbröderna har genomfört en introduktionsresa för yngre officerare vid
AMF 1. Resan avhandlade förbandets historia och dess verksamhet fram tills
idag. Ett värdefullt och uppskattat inslag i utbildningen av våra yngre officerare.
F 15 Kamratförening bidrar genom skickliga instruktörer och med hjälp av
flygsimulatorn som finns på flygmuseet i Söderhamn, till rekrytering av ungdomar till Flygvapnet.
Luftvärnsregementets Kamratförening har 2018 instiftat ett nytt pris som
delas ut till Bäste kamrat bland värnpliktiga i åldersklassen. Volentärgrupp
LV har med verkat till att färdigställa en ny basutställningen på Garnisonsmuseet om luftvärnets historia.
Trängregementets Kamratförening har delat ut stipendium till en anställd
och en elev vid Trängregementet som båda utgör goda förebilder för Trängregementet och Försvarsmakten.
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Kamratföreningen Bodenartilleristen deltar aktivt i olika Veteranarrangemang och stödjer dessutom Försvarsmuseet och Soldathemmet med
olika verksamheter.
F 18 Kamratförening samarbetar med Frivilliga Flygkåren i arbetet med att
planera för F 18 Flygungdomar. Ett, för Försvarsmakten, rekryteringsbefrämjande projekt.
Kamratföreningen Försvarets Tekniska Officerare har utdelat en gåva vid
examen till bäste elev och bäste kamrat vid specialistofficersutbildningarna
inom teknisk tjänstområdet.
Sjöofficerssällskapet i Stockholm har medverkat vid ett flertal internationella örlogsbesök och utbyte med utländska försvarsmakter, bland annat från
Frankrike, England, Danmark, Japan och Tyskland. Ett utmärkt sätt att knyta
kamratliga band, nationerna emellan.
Östergöta Flygflottiljs Kamratförening har aktivt stöttat Flygvapenmuseet
och samverkat med Hkpflj om stöd till veteraner och deras anhöriga. Man har
även informerat Linköpings kommun om sin verksamhet.
Fältjägarföreningen har bland annat deltagit vid 300-årsmarkeringen av
karolinernas fälttåg.
Kamrat- och Veteranföreningen Blå Dragoner har tilldelats en fana från
Stiftelsen Sveriges Nationaldag.
F 8 Kamratförening samarbetar med konstnären Helena Byström om utsmyckning av Barkabystadens tunnelbanestation som är under projektering
och blir belägen under det gamla flygfältets start- och landningsbana. Projektet har pågått ett tag och utvecklas efterhand.
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