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Kamrater, 

Jag vill börja med att tacka er alla för ett förnyat förtroende som ordförande för Sveriges 

Militära Kamratföreningars Riksförbund. 

Därefter vill jag välkomna Veteranklubben ALFA, Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner, 

Markstridsskolans Kamratförening, Livgrenadjärernas Kamratförening samt Svenska 

Finlandsfrivilligas Minnesförening.  

Ett militärt angrepp på Sverige kan inte uteslutas! Ni som kommer ihåg just denna 

skrivning blev kraftigt ifrågasatt under försvarsberednings arbete 2018. Något som också 

kostade Anders Brännström hans arbete i Försvarsmakten. Förra året (17/12) avslutades 

med ett reellt hot mot vår och Europas säkerhetsordning genom brevet från Rysslands 

utrikesminister, Lavrov. Med detta i backspegeln samt med den stora samlingen av rysk 

trupp vid Ukrainas gräns borde världen insett att ett angrepp mot Ukraina var nära 

förestående! Nu blev det reella uppvaknandet i gryningen den 24 februari. Därefter har vi 

följt och beundrat Ukrainas kamp för sin frihet, självständighet och vår världsordning. 

SLAVA UKRAINI!! Som en följd av ”brevet” och Rysslands ursinneslösa angrepp på ett 

självständigt men allianslöst land fick vår regering med ett stort parlamentariskt stöd att 

tillsammans med Finland ansöka om medlemskap i Nato. Vem kunde tro detta för ett år 

sedan, inte jag! För mig har det egentligen inte varit en viktig fråga fram tills i våras 

eftersom våra täta band med Finland alltid har varit viktigare, främst vad avser 

säkerhetspolitik. Vidare var tanken för mig att innan vi söker medlemskap, borde vi ha 

stärk vår försvarsförmåga betydligt men det var ju före 24 februari! Tillsammans med 

Finland och Norge kommer vi med stor sannolikhet få ansvaret av Nato för skydd av 144 

mil gräns mot Ryssland. Nordkalotten kommer vara ett prioriterat område! 

 

När hela Totalförsvaret skall tillväxa behövs det kunskap och förståelse vilket bland 

annat åstadkoms genom en tretimmars kurs (Tillsammans försvarar vi Sverige) som 

förtjänstfullt har tagits fram av Frivilliga försvarsorganisationer (FFO). 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! Dessutom för att motverka 

desinformation. Mängder av människor hungrar efter relevant information och kunskap. 

Tveka inte, utan med er pedagogiska kompetens och brinnande intresse passar ni som 

hand i handsken att stötta med återuppbyggnaden av vårt Totalförsvar. Vidare har ni 

genom detta och andra informationsinsatser såsom föredrag mm. stora möjligheter att 

rekrytera många nya medlemmar! Kontakta gärna Sven Mattsson, regionföreträdare NN 

för mer information. Sven är en utbildad informatör. 

 

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 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).  
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Vi har återigen fått genomföra ett representantskapsmöte fysiskt vilket var för oss alla 

närvarande mycket positivt. Nu är våra åtta regioner igång vilket möjliggör ett stärkande 

av vår föreningsdemokrati och ett utbyte av goda tips och idéer. Däremot är jag oerhört 

besviken på den låga svarsfrekvensen då regionföreträdaren kallar till möte! Det bästa 

vore om alla kamratföreningarna kom till mötet. Det näst bästa är att föreningen svarar 

kommer eller kommer inte och det sämsta är att föreningen inte svarar. Här finns en 

kraftig förbättringspotential! 

 

Under juni månad genomfördes det nordiska kamratföreningsmötet i Finland, på 

pansarbrigaden i Tavastehus. Ett mycket lyckat möte som finns dokumenterat på 

hemsidan. 2024 genomförs mötet i Danmark (tid och plats kommer under nästa höst). 

2025 är tanken att Sverige står som värd (tillbaka till den traditionella tidslinjalen som 

förrycktes under pandemin). 

 

Vi måste fortsätta att delge varandra goda idéer i syfte att utveckla verksamheten. 

Upplevelsen av de regionala 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 de centrala i de regionala mötena.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 2022 

 

Januari 

Deltagit i Folk och Försvar digitalt möte 

Möte med Chefen VetC 

Revision av vår förvaltning 

 

Februari 

Styrmöte 1 

Planeringsinternat för Q2 och Q3 

Samverkansmöte med övriga ideella organisationer 

Verksamhetsdialog med VetC för sista gången och i fortsättningen med HKV PROD 

GEN FPE 

 

Mars 

Styrmöte 2 

Genomfört SMKR Representantskapsmöte 

Deltagit på EUTM Mali hemkomst i Uppsala 

 

April 

Möte med HKV PROD GEN FPE 

Konstituerande möte 

Styrmöte 3 

Deltagit i Folk och Försvars årsmöte 

 

Maj 

Styrmöte 4 

Deltagit i ceremoni med blomnedläggning på veterandagen 
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Deltagit i rundabordssamtal om veteran politiken med försvarsutskottet 

 

Juni 

Deltagit på Norringarnas nationaldagsfirande 

Deltagit på minnesstund efter Sven-Olle på Ljunglöfsta slott 

Deltagit på det 38:e nordiska mötet i Tavastehus, Finland 

 

Juli 

Deltagit på E 1 80 års jubileum 

 

Augusti 

Styrmöte 5 

Deltagit på Fallskärmjägarskolan 70 år 

Deltagit i invigning av flygarmonument på F 18 Tullinge 

Ett första möte med Viking Line och ett nytt avtal om resor för SMKR 

Deltog på chefsbytesceremoni i Uppsala för nya flygstabschef 

 

September 

Deltagit på chefsbytesceremonin I Uppsala 

Genomfört planeringsinternat på Viking Line till Helsingfors 

Styrmöte 6 

Samverkansmöte med övriga ideella organisationer 

Regionmöte Väst 

Regionmöte Öst 

Deltagit på FN-dagen på Gärdet 

 

Oktober 

Deltagit på HKV planeringsmöte vid två tillfällen rörande Sverige 500 år under 2023 

Budget och verksamhetsdialog med HKV PROD GEN 

Regionmöte Syd 

Regionmöte NN 

Regionmöte ÖN 

Styrmöte 7 

Deltagit på Kronobergarnas höstmiddag 

 

November 

Styrmöte 8 

Julavslutning med julbord på Drottning Viktorias Örlogshem 

Regionmöte G 

 

December 

Ett antal möten samt skriftväxling genomfört med JS SVERIGE (konsultföretag för att 

skapa och distribuera info om och kring SMKR med medlemsföreningarna) 

Möte med Sverige Veteranförbund rörande ett utökat samarbete kring våra kamrat- och 

veteranföreningar  

 

Övrigt under 2022 

 

• Under året har vi delat ut 2 Hedersmedaljer i Guld med halsband, 

22 Guldmedaljer, 10 silvermedalj och 26 bronsmedaljer 
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• SMKR har under året deltagit i projektgrupp Tillsammans försvarar vi Sverige 

• Kanslifunktionen är bemannad tisdagar och i övrig på telefon dygnet runt 

• Stöttat och hjälpt de lokala medlemsföreningarna i allehanda spörsmål 

 

Verksamhet under 2023 

 

Januari 

Folk och Försvar i Sälen 

Revision av vår förvaltning 

 

Februari 

Planeringsinternat på Viking Line med resa till Tallinn med möte på den svenska 

ambassaden i Tallinn 

Styrmöte 1 

 

Mars 

Styrmöte 2 

Planerar ett första möte med HKV PROD GEN rörande det 40:e nordiska mötet som 

genomförs i Sverige 

 

April 

Uppföljningsmöte med HKV PRED GEN FPE 

Styrmöte 3 

 

Maj 

Styrmöte 4 

Deltar på Nätverk Krishanteringsmöte i Ystad 

Deltar i Armén 500 år 

Genomför ceremoni med blomnedläggning på veterandagen 

Deltar i av HKV anordnade konferenser och möten rörande Sverige 500 år 

 

 

Juni 

Deltar i Armén 500 år 

 

Juli 

------- 

Augusti 

Styrmöte 5 

 

September 

Genomför planeringsinternat på Viking Line till Helsingfors samt möte på den svenska 

ambassaden 

Styrmöte 6 

Regionmöten 
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Oktober 

Deltar på nordiskt ledarmöte i Danmark inför det 39:e nordiska mötet 

Regionmöten 

Deltag på FN dagen på Gärdet/Livgardet 

Styrmöte 7 

 

November 

Styrmöte 8 

Julavslutning på Drottning Viktorias Örlogshem 

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 och Totalförsvaret 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! 
 

 

 

God Jul och ett riktigt Gott Nytt År! 

 

Fortsätt främja KAMRATSKAP och SAMHÖRIGHET!! 

 

 

Anders Emanuelson 

Förbundsordförande SMKR 

 

 


