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Vad är uppdaterat? 
 
 
2023-05-18 

• Första sidan – Ukrainas flagga utan heraldiskt vapen visas som bild två i bildspelet. 
 
2023-05-09 

• Första sidan – Budkavle Armén 500 år – länk till karta med datum och färdväg. 
 
2023-03-18 

• Region – Fortsatt uppdatering av regionssidorna. 
 

2023-03-17 
• Region – Mitt har uppdaterats med ett bildgalleri. Via en knapp ”Gå till fotogalleriet” 

kommer man snabbt till galleriet med årsvisa foton från regionen. Övriga regioner kom-
mer att uppdaters på motsvarande sätt. 

 
2023-03-16 

• Region – Samtliga regioner har fått ett arkiv där gamla handlingar kopplade till regionala 
möten mm finns tillgängliga. Dokumenten ligger i årsvisa mappar. Även en mapp med fo-
ton som är kopplade till regionen finns. Mängden foton är avhängigt på om det skickas in 
några till webbmaster@smkr.org. Ett galleri av foton kommer på sikt att skapas på reg-
ionssidan. 
Experimentet med regionskalender läggs tills vidare ner.  

 
2023-02-26 

• Första sidan – Ukrainas och Sveriges fana växlar plats var 10 s.  
Vänster kolumn – under Allmän Info rullar nu datum att komma ihåg. Ytterligare info 
avseende datumposter finns i Kalendariet. 

 
2023-02-24 

• Första sidan – Ukrainas flagga med vapen inlagd för att hylla den ukrainska nationen, 
som i exakt ett år kämpat mot de ryska angriparna och försvarar Europa mot ”diktatu-

rens kreatur”. 
 
2023-02-22 

• Första sidan – Ny medlem, Förbundet Militära Själavårdare, invald enligt beslut på styrel-
semötet #1 – 2023 

 
2023-02-19 

• Förstasidan – Länk till Statens Försvarshistoriska Museers webbsida via dess logga inlagd 
i vänster kolumn. Dessutom klickbar länk till dokumentet ”SFHM Försvarets Traditioner”. 

 
2023-02-17 

• Kamratföreningar – Information om kamratföreningarna uppdaterad inom Region Mitt. 
Innebär också att samma uppdatering visas från länken på förstasidan ”Kamratskap och 
Samhörighet” (se kommentaren under 02-12). 
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2023-02-15 
• Alla sidor – Under några dagar har det visat sig att undermenyer inte varit tillgängliga. 

Dessutom har PDF-filen som visar en sammanställning över kamratföreningarna uppdelat 
per region inte visat alla föreningar även om totalen ha stämt – 136. Båda detaljerna 
skall nu vara åtgärdade. 

 
2023-02-12 

• Första sidan – En klick på ”Kamratskap och Samhörighet” länkar vidare till ett PDF-
dokument som visar en sammanställning över kamratföreningarna uppdelat per region. 
Dokument har en listvy till vänster med bokmärken. För övrigt diverse uppdateringar. 

• Kamratföreningar – Motsvarande PDF-dokument finns på denna sida. Övriga sidor under 
Kamratföreningar är botttagna. 

 
2023-02-08 

• Region – Respektive region har försetts med en kalender där regionens aktiviteter är 

möjligt att lägga in via webbansvarig. Kalendern levereras av One.com och är en test om 
den är användbar. 

• Kalendarium – En Googlekalender som visar all verksamhet finns nu tillgänglig.  
 
2023-01-30 

• Förstasidan – SMKR jetong till minne av Sverige 500 år finns nu på sidan. Fram och bak-
sida visas i en roterande kub. 

• Region – Arbetet med kalendrarna fortsätter.  
 
2023-01-27 

• Region – I samtliga regioner görs försök med unik Googlekalender. Ej klart! 
 
2023-01-08 

• Första sidan – Länk till Folk och Försvars Rikskonferens Sälen i vänster kolumn. 

 
2023-01-06 

• Första sidan – Önskan om God fortsättning på nya året tillkommit. Jul och nyårshälsning 
borttagen. 

 
2022-12-22 

• Första sidan – Kompletterande julhälsning i vänsterkolumnen. 
• Medlemssidan – Adresslistor… Länk till svarsläget avseende inskickat formulär.  

 
2022-12-17 

• Första sidan – En tillönskan om En God Jul & Ett Gott Nytt År från styrelsen. 
• Region – Gotland minnesanteckningar från mötet 22/11. 

 
2022-12-15 

• Första sidan – Länkad knapp till Ordförandens Julhälsning 2022. 
 
2022-12-14 

• Första sidan – Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner har öppnat en sparbössa till förmån 
för Musikhjälpen. Fyll sparbössan! 

 
2022-11-22 

• Första sidan – Ny förening har tillkommit – Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner, SKUV. 
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2022-11-16 

• Första sidan – Vänster kolumn, en länk som visar hur man skickar paket gratis till 
Ukraina! 

 
2022-11-14 

• Första sidan – Vänstra kolumnen med scrollande text är under uppdatering. 
• Region – Syd inlagd minnesanteckning från höstens möte. 

 
2022-10-28 

• Första sidan – SMKR flaggar för Sverige 500 år. Även vissa justeringar på sidan.  
 
2022-10-24 

• Första sidan – FN-flaggan. 
 
2022-10-19 

• Första sidan – Ny förening invald i riksorganisationen – Svenska Finlandsfrivilliga Minnes-
förening 

 
2022-10-11 

• Första sidan – Länk till fallskärmsjägarna 70 år är uppdaterad med några foton från eve-
nemanget. Dessutom vissa uppdateringar. 

 
2022-09-11 

• Första sidan – länkar till FM jubileumssidor Marinen och Fallskärmsjägarna 
• Organisation – Styrelsen uppdaterad. 

 
2022-07-28 

• Första sidan – Scrollande text under Aktuellt – Regionmöte ÖST länkad till Regionala si-
dan och kallsedokument. 

• Region – ÖST uppdaterad med kallelse till regionalt möte. 
 
2022-07-18 

• Första sidan – Kolumnen Aktuellt uppdaterad med kommande regionala möten. Nytt foto 
i höger kolumn från Nordiska mötet i Finland. Länk till en reseberättelse av Hans Zettby 
Koreaveteranerna. 

• Organisation – Sidan uppdaterad sedan tidigare med nya namn i styrelsen. 
 
2022-05-25 

• Headern – Hans Majestät Konungen Carl XVI Gustaf som beskyddare av Riksförbundet 
• Organisation – Kontakt – Telefontiden ändrad till vardagar 0800 - 1900 

 
2022-04-04 

• Första sidan – Bild från Representantskapsmötet som länkar till ytterligare bilder ur galle-
riet. 

• Bildarkiv – Ny samling från Representantskapsmötet 2022. 
 
2022-03-14 

• Första sidan – Information om representantskapsmötet kompletterad med dokument. Gå 
via länken under Aktuellt/På agendan. 
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• Medlemssidan – Representantskapsmöte – Här finns dokument inför Representant-
skapsmötet. 

• Första sidan – En ny medlemsförening, Veteranklubben Alfa,  tillagd i den löpande texten 
på förstasidan. 

 
2022-01-20 

• Kamratföreningar – Medlemmar i SMKR – Två nya medlemsföreningar inlagda, Mark-
stridsskolans Kamratförening och Livgrenadjärsföreningen. Båda föreningarna visas i den 

löpande texten på förstasidan.  
 
2022-01-14 

• Region – Vissa regionsidor uppdaterade med sammanfattning från regionmöten samt bil-
der från mötet. 

 
2021-12-08 

• Förstaq sidan – Rullande info i vänstra kanten uppdaterad med länkar som informera om 
Representantskapsmötet och nordiska mötet. Länkarna är lösenordsskyddade. Er för-
eningsstyrelse bör kunna lösenordet = samma som Medlemssidan.  

 
2021-12-07 

• Första sidan – Rekrytera Reservofficerare – länk till Försvarsmaktens rekryteringskam-
panj. Kamrater – Vi är många och det finns 1000-tals ungdomar som genom Er kan få en 
hint om möjligheten - kanske en framtid? 

 
2021-12-05 

• Första sidan – Mötet SVT Play – länken upphörde 4/12 kväll. Försvarstidningarna uppda-
terade. 

• Medlemssidan – Representantskapsmöte. Felaktiga årtal justerade. 
 

2021-12-04 
• Medlemssidan – Representantskapsmöte. Här finns nu Kallelse, Formulär för anmälan 

samt SMKR Valberedningen 1 december jämte Fullmaktsformulär att tillgå för nedladd-
ning. 

• Medlemssidan – Nordiskt Kamratföreningsmöte. Här finns nu Inbjudan, Anmälan och 
Program att tillgå för nedladdning. 

 
2021-12-01 

• Medlemssidan – Två nya val i rullgardinsmenyn har skapats – Representantskapsmöte 
och Nordiskt Kamratföreningsmöte. På dessa sidor kommer information och olika blan-
ketter att finnas tillgängliga. 

 
2021-11-27 

• Första sidan – Scrollande text i vänsterkolumnen redigerad.  

-Artikel av Göran Andersson – Projekt Totalförsvarets Folkförankring finns under den län-
kade knappen med samma namn. 
-Veterankväll Värmlands Regementes Kamratförening – Bild som i sin tur är länkad till yt-
terligare bilder från kvällen. 

 
2021-11-26 

• Första sidan – Goda Idéer har kompletterats med att använda QR-kod i olika samman-

hang. 
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• Region – Gotland har kompletterats med bild på medaljutdelning i samband med region-
mötet 24/11. Knappen länkar till galleriet. 

 
2021-11-24 

• Region – Samtliga regioner har erhållit en klickbar mailadress till regionföreträdaren. 
Adressen är dessutom ändrad till alias-adressen. 

 
2021-11-23 

• Första sidan – Ordförandens Julhälsning finns nu att läsa via den länkade knappen.  
• Region – Öst, mötesanteckningar mm inlagda. 
• Organisation – Styrelsen – Mailadresser klickbara och öppnar per automatik mailen. 

 
2021-11-15 

• Första sidan – SMKR guldmedalj utdelad till en hundraårig veteran. 
• Bildarkiv – Har uppdaterats med nya bilder. Kommer fortsatt att kompletteras med gamla 

och nya bilder.  
 
 
2021-11-14 

• Första sidan – Automatiskt datum för uppdatering har legat nere under en tid, men är nu 
återaktiverat. 

• Kalendarium – Åter tillgängligt och kommer att kompletteras med kommande händelser 

efter hand. 
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