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Kamratföreningar ingående i SMKR

Inbjudan till Veterandagen i Stockholm den 29 maj 2018
Allmänt
Landets kamratföreningar är välkomna att, med fanbärare, representera sin kamratförening på
Veterandagen den 29 maj 2018. Veteranceremonin genomförs vid Sjöhistoriska museet med
deltagande av bl.a. H. M. Konung Carl XVI Gustaf.
Deltagare i fanborgen samlas kl 13.30 den 29/5 utanför Sjöhistoriska. Utöver fanförare är naturligtvis övriga kamratföreningsmedlemmar välkomna att delta i ceremonin.
Förövning av fanborg för dem som har möjlighet genomförs den 28 maj och påbörjas kl 1300
utanför Sjöhistoriska.

Anmälan
De föreningar som avser delta med fana i fanborgen anmäler detta till SMKR senast 15 maj. De
fanförare som önskar fri lunch under veterandagen skall anmäla sitt deltagande till SMKR före
den 25 april.
Av anmälan skall framgå följande:
•

Kamratförening

•

Namn på 1. fanförare jämte e-postadress och telefonnummer till vederbörande.

•

Namn på 2. fanförare med motsvarande uppgifter som på 1. fanförare.

Anmälan skickas på enklaste sätt via mail till smkr@telia.com. Ärendemening ”Fanborg Veterandagen”.
Observera att ni måste anmäla personligen på Försvarsmaktens hemsida om ni önska delta i
samkväm efter ceremonin såvida ni som fanförare inte har anmält ert deltagande till SMKR
före den 25 april. Då blir ni även anmälda till samkväm efteråt.
Klädsel
Uniform enligt förberedande/slutlig order (översänds senare), annars civil kavaj.
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Kostnader
SMKR ersätter respektive förening som deltar med fana med totalt upp till 500:- för
resa. Bestyrkt kostnad tillsammans med kvitto skickas till:
SMKR Kansli, Teatergatan 3, 111 48 Stockholm
Övrigt
Detaljbestämmelser kommer att delges deltagande förening när försvarsmakten förberedande/slutliga order har utgivits. Det officiella programmet kommer att finnas tillgängligt på SMKR:s
hemsida.
Länk till Försvarsmaktens Veterandagssida:
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/uppvisningar-och-evenemang/veterandagen/
Vissa garnisonsorter arrangerar veterandagen i egen regi. Här kan kamratföreningar ute i
landet också delta. Samverka gärna med förbandets veteran- och anhörigsamordnare om föreningen avser delta där.
Länk till kontaktinfo för Försvarsmaktens veteran- och anhörigsamordnare:
https://www.forsvarsmakten.se/sv/anhoriga-och-veteraner/for-anhoriga/kontaktaanhorigsamordnare/#!/

Styrelsen
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