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Kamrater,
Jag vill börja med att välkomna två nya förening – Kamratföreningen Röjdykarna och
Marina Ingenjörers Förening (MingF)
Tillväxt råder! Fantastiskt att skåda, K 4, Amf 4, I 13 och F 16 har blivit återinvigda och
efter nyår väntar återinvigning av I 21 med en kår i Östersund samt A 9. Återigen får vi
förband i de strategiska områdena Göteborg och nedre Norrland. Betydelsen av att ha förband utgångsbaserade i strategiska områden kan aldrig underskattas. Återblivelsen av
dessa förband innebär också att ett antal kamratföreningar kommer att få nya värdförband.
Coronapandemien fortsätter att härja dock, i skrivande stund, innebär den inte allt för
stora konsekvenser. Med anledning av pandemin har vi från styrelsen i prioriterat de regionala mötena. Huvuddelen har genomförts med enligt många sagesmän, ett gott resultat.
Gotland står på tur i vecka 47 och efter nyår genomförs möten i ÖN och i Syd. Temat på
dessa möten har varit folkförankring. När hela Totalförsvaret skall tillväxa behövs det
kunskap och förståelse vilket åstadkoms genom en tretimmars kurs som förtjänstfullt har
tagits fram av Frivilliga försvarsorganisationer (FFO). På huvuddelen av de regionala
mötena har deltagarna fått uppleva denna kurs. Jag uppmanar er alla att söka möjligheten
att bli kursledare för denna mycket viktiga utbildning genom att söka kontakt med era lokala företrädare för FFO. Nu när nästan alla förväntas bli krigsplacerade är kunskap och
förståelse av yttersta betydelse! Läs gärna Göran Andersson artikel om folkförankringsprojektet på hemsidan
En annan viktig fråga som avhandlades var era överenskommelser med ert värdförband.
På de flesta ställena fungerar detta bra men tyvärr finns det fläckar som stör både mig och
vår kontakt på Högkvarter. Jag uppmanar er alla att höra av sig till mig där dialogen mellan er och ert värdförband inte fungerar. Den i oktober slutna överenskommelsen, treårig.
mellan Försvarsmakten och SMKR skall ses som en rikslikare för överenskommelse mellan kamratförening och värdförband. Överenskommelsen finns på vår hemsida samt i
Försvarsmaktens diariesystem Vidar. Överenskommelsen kommer att kompletteras av ett
Högkvarters direktiv till förbanden (motsvarande) samt att lednings- och lydnadsförhållanden kommer att beskrivas i verksamhetsuppdragen 2022.
Den tredje frågan som avhandlades var att delge varandra goda idéer i syfte att utveckla
verksamheten. Upplevelsen av mötena är att många får ny inspiration till utveckling och
nytänkande andra får njuta av att förmedla goda tankar och idéer. Att få möjlighet att diskutera viktiga frågor är ju centrala i de regionala mötena därför är det trist att inse att väldigt många föreningar inte deltar och än värre inte ens svara på kallelser. Vi kan alltid bli
bättre och att stjäla goda idéer är oerhört smart! En annan god möjlighet att delge
varandra goda idéer är att sprida dem på vår hemsida, kontakta Jolo (webmaster) så hjälper han er. Överhuvudtaget vill jag att ni går in på hemsidan oftare där finns mycket bra
information.
Genomförd verksamhet 2021
Januari
Deltagit i Folk och Försvar digitalt möte
Möte med Chefen VetC
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Revision av vår förvaltning
Februari
Styrmöte 1
Samverkansmöte med övriga ideella organisationer
Verksamhetsdialog med VetC för sista gången och i fortsättningen med HKV PROD
GEN FPE
Mars
Styrmöte 2
April
Möte med HKV PRED GEN FPE
Styrmöte 3
Deltagit i Folk och Försvars årsmöte
Maj
Styrmöte 4
Deltagit i ceremoni med blomnedläggning på veterandagen
Juni
Deltagit på minnesstund efter Sven-Olle på Ljunglöfsta slott
Juli
------Augusti
Styrmöte 5
Deltagit I invigning av flygarmonument på F 18 Tullinge
September
Deltagit på chefsbytesceremonin I Uppsala
Genomfört planeringsinternat på Tallink Silja till Tallinn
Styrmöte 6
Samverkansmöte med övriga ideella organisationer
Regionmöte Väst
Oktober
Deltagit på nordiskt ledarmöte i Finland, Tavastehus
Regionmöte B
November
Besökt och firat Olga-Lisa Sundqvist 100 år i Nordmaling
Styrmöte 7
Regionmöte G, Ö, M
December
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Övrigt under 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Under året har vi delat ut 6 Guldmedaljer, 1 silvermedalj och 6 bronsmedaljer
SMKR har under året deltagit i projektgrupp Folkförankring
Besökt och delat ut medaljer i samband med årsmöten jubileer med mera
Deltagit vid invigning av regementen och flottiljer
Kanslifunktionen är bemannad tisdagar och i övrig på telefon dygnet runt
Stöttat och hjälpt de lokala medlemsföreningarna i allehanda spörsmål
Vi har stöttat militärpolisbataljonen vid uppstart av deras kamratförening
Region Gotland har startat upp med verksamheten, totalt 5 kamratföreningar, som
leds av Lars-Åke Permerud
Tillfört extra penningmedel till Flottans Män inför 500 års jubileet
Vi deltog i Militärpolisbataljonens bal
Gratulerade HMK på hans 75-årsdag

Verksamhet under 2022
Januari
Folk och Försvar i Sälen
Revision av vår förvaltning
Februari
Planeringsinternat på Tallink Silja till Helsingfors med möte av den finska systerorganisationen
Styrmöte 1
Mars
Styrmöte 2
Representantskapsmöte på Tallink Silja till Åbo
April
Uppföljningsmöte med HKV PRED GEN FPE
Styrmöte 3
Maj
Styrmöte 4
Genomför ceremoni med blomnedläggning på veterandagen
Juni
Deltar på Nordiskt Militärt Kamratförenings Möte i Finland, Tavastehus
Juli
------Augusti
Styrmöte 5
September
Genomför planeringsinternat på Tallink Silja till Riga
Styrmöte 6
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Regionmöten
Oktober
Deltar på nordiskt ledarmöte i Danmark
Regionmöten
Deltag på FN dagen på Gärdet/Livgardet
Styrmöte 7
November
Styrmöte 8
Regionmöten
December
Avslutningsvis vill jag påminna oss alla att vi företräder tre generationer, dåtid – vi vårdar våra förbands minnen. Vi hjälper till med utbildning för all personal om vårt förbands
historia och traditioner. Nutid -vi deltar för att stärka folkförankring och försvarsvilja,
fråga gärna er förbandschef vad ni kan hjälpa till med i denna fråga förutom att engagera
er i FFO utbildning. Vi stöttar våra förband i samband med ceremonier, tävlingar och
andra arrangemang. Vi är goda samtalspartner för unga anställda som då och då behöver
att en äldre lyssnar (viktigast) och kanske bistår med något råd. Framtid -vi gör allt för att
bistå Försvarsmakten med dess tillväxt. Få era barn med kompisar, barnbarn med kompisar och även barnbarnbarns med kompisar att primärt göra värnplikt för att sedan söka officers-, reservofficers- alternativt specialistofficersutbildning!
Vi kan alla bidra till Försvarsmaktens tillväxt!!
Slutligen vill jag tacka er alla för era fina instanser under detta andra pandemiår! Jag vet
att de samtal som ni ringt till kamrater under året har betytt oerhört mycket!
God jul och ett gott nytt år, 2022! På återseende under representantmötet i slutet av mars
och under det nordiska kamratföreningsmötet i Tavastehus i mitten av juni

God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!
Fortsätt främja KAMRATSKAP och SAMHÖRIGHET!!
Vi ses den 29 mars.

Anders Emanuelson
Förbundsordförande SMKR

