Utdrag ur kamratföreningarnas verksamhet 2019
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F 18 Kamratförening har i samverkan med Rikstens skola planerat och påbörjat
olika projekt vid skolan. Bland annat har ett projekt om F 18 historia påbörjats
med 84 elever. I samband med projekten har kamratföreningen beslutat att,
genom skolan, utdela ett stipendium om 1000 kr vardera till klasserna 7-9.
Norrlandsartilleristerna och Fältjägarföreningen har på sedvanligt sätt
hedrat minnet av de veteraner i Karl XII armé som för 300 år sedan omkom på
fjället i gränstrakterna mellan Sverige och Norge.
F 6 Kamratförening har tillsammans med Skaraborgs flygflottilj högtidlighållit
minnet av Västgöta flygflottiljs (F 6) åttioårsdag samt att 25 år gått sedan
nedläggningen. Ett välbesökt arrangemang.
F 21 Kamratförening har tillsammans med flygflottiljen medverkat vid
minnesceremonin både vid F 21 i Luleå och vid F 19 i Olkkajärvi och där, med
kransar, hedrat de Kamrater som stred för Finland under kriget.
Flottiljområdets Kamrat- och Veteranförening har under året färdigställt
renoveringen av A 32 Lansen. Den 14 december invigde landshövdingen den
”nya” Lansen på pelare i rondellen vid infarten till den civila flygplatsen.
Göteborgs Hemvärns Veteranförening stödjer Elfsborgsgruppen varje tisdag
med förberedelser inför hemvärnsövningar och andra arrangemang inom
Garnisonen. Vid flera tillfällen har föreningen ställt upp för Elfsborgsgruppen i
samband med massutskick av brev inom gruppen. Varje gång rör det sig om ca
4000 försändelser.
Hallands Regemente och Hallandsbrigadens Kamratförening har, inom
ramen för avtalet med Sveriges Militära Minnesmärke och tillsammans med
Länstyrelsen i Hallands Län och Hallands Kommun inventerat minnesmärke för
vård och upprustning.
Kungl. Östgöta Flygflottiljs Kamratförening samverkar med
Helikopterflottiljen om stöd till veteraner och deras anhöriga. Sprider
information om Försvarsmaktens veterankort samt ger aktivt stöd till
Flygvapenmuseum. Härutöver informerar föreningen Linköpings kommun om
sin verksamhet.
Ledningsregementet och Upplands Regementes Kamratförening och
Signaltruppernas kamratförening deltog i firandet av Regementets Dag den 4
maj där föreningen delade ut utmärkelsen ”Bäste kamrat” till de rekryter som
genomfört hemvärnsutbildning under våren. Vid Ledningsregementets
högtidsdag den 4 juni delades motsvarande pris ut till de som genomfört
grundutbildningen 2018/2019
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Skaraborgs Regementes Kamratförening samverkar aktivt med P 4 i projektet
traditionsvård. Traditionsfrågor vid etableringen av MRV har engagerat
föreningen. Föreningen har deltagit i samband med garnisonens besöksdag.
Träng R och Kungl. Göta Trängregementes Kamratförening stödjer bland
annat C TrängR med traditionsbevarande verksamhet genom guidning på det
gamla kasernområdet
Föreningen Sveriges Militära Minnesmärke (SvMM) har under 2019
inventerat 132 minnesmärken, framför allt i Stockholms stad, Värmland,
Västernorrland och Södermanland. Kompletterande inventeringar har skett i
Skåne, Stockholms län och Norrbotten, Totalt har SvMM vid årsskiftet 787
minnesmärken varav 529 är inventerade. Skötselavtal har under året skrivits
med två kamratföreningar (P 7 och Garnsonsminnesföreningen i Stockholm).
Totalt har föreningen nu avtal med 15 föreningar. I utlandet har 8 minnesmärken
inventerats i Danmark, Tyskland och Estland. Totalt har föreningen nu hittat 254
minnesmärken i 34 andra länder varav 142 är inventerade. Totalt finns nu 1041
minnesmärken som handhas av föreningen
Värmlands Regementes kamratförening har genomfört en helkväll på temat
utlandsveteraner. Flera olika organisationer var inbjudna.
Riksförbundet Flottans Män genomförde den 24 oktober ett symposium på
Sjöhistoriska museet med temat ”Åland – brygga eller barriär mellan Sverige och
Finland”. Den viktiga Ålandsfrågan uppmärksammades historiskt som en del i det
strategiska spelet om Östersjön i nutid och i utvecklingen framöver. Det
fördjupade samarbetet har nu inom den marina arenan kommit mycket långt.
Representanter för Amfibieregementet och 4.sjöstridsflottiljen gav en bild av hur
man arbetar för att utveckla detta.
Vapenbröderna har återupptagit utdelandet av priset ”Bäste kamrat” till
värnpliktiga vid amfibieregementet i och med att värnplikten återigen har införts.
Dessutom fortsätter föreningen med den mycket uppskattade introduktionsresan
för yngre officerare som behandlar krigsförbandshistorik. Ett värdefullt arv för
blivande officerera.
F 13 Kamratförening har genomfört utställningen ”Norrköping minns F 13” i
samarbete med hemvärnet, Norrköpings flygklubb och Missing People. Dessutom
extra öppet vid O-ringen under sommaren. I och med denna lyckade utställning
har F 13 gjort sig känd som en del av Norrköpings kulturhistoriska arv.
Sjöofficerssällskapet i Göteborg (SOSG) har varit aktiva vid fyra av sex utlänska
örlogsbesök i Göteborg, bland annat NATO:s stående minröjningsstyrka, brittiska
fregatten HMS Kent, brasilianska skolfartyget CISNE BRANCO och det tyska minröjningsförbandet ” 1. Minesuch Geshwader”. Mycket uppskattat av de utländska
sjöstridskrafterna och lovordat av Marinchefen och likaledes Garnisonschefen i
Göteborg. Ett utomordentligt bra sätt att knyta samman banden mellan våra
nationer.

