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Protokoll  
fört vid representantskapsmöte 2020-10-06 som genomfördes via Microsoft Teams 

 

Närvarande: Deltagare enligt bilagd röstlängd som är ett utdrag från Teams av anslutna 

föreningar (bilaga 1) 

 

1. Mötets öppnande. 

 Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade representantskaps- 

            mötet 2020 för öppnat.  

  

2. Upprop och fastställande av röstlängd. 

Upprop av ombud enligt deltagarlistan genomfördes. Med anledning av att ett an-

tal föreningar kom in något senare presenterades deltagarlistan återigen. Därefter 

godkändes deltagarlistan att gälla som röstlängd. 

 

3. Fråga om mötets stadgeenliga kallande. 

 Mötet ansåg att representantskapsmötet enligt stadgarna blivit behörigen utlyst.  

 

4. Val av ordförande för mötet. 

Mötet beslutade att välja sittande (Anders Emanuelson) till ordförande att leda 

mötet. 

 

5. Val av sekreterare för mötet. 

Mötet beslutade att välja sittande (Jan-Olof Johansson) som sekreterare för mötet. 

 

6. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt att 

tillika vara rösträknare. 

Christian Braunstein Föreningen Sveriges Militära Minnesmärke och Mats Kris-

tensson Flottans Män Västerås valdes som justeringsmän att jämte ordförande ju-

stera mötesprotokollet samt tillika vara rösträknare  

 

7.         Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser. 

            Verksamhetsberättelse samt den ekonomiska förvaltningsberättelsen för åren 2018 

             och 2019 var sedan tidigare delgivna föreningarna för genomläsning.  

 

             Mötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och den ekonomiska be- 

             rättelsen för båda åren och lägga dessa till handlingarna. 

 

8          Revisorernas berättelse. 

            Utlåtanden från revisionsberättelserna för åren 2018 och 2019 genomförda av  

            auktoriserad revisor Margareta Kleberg samt av Göran Paulsson, förbundets egen  

            revisor, lästes upp av J-O Johansson. 
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            Båda revisorerna föreslog med anledning av revisionen, att representantskapet 

            skulle ge styrelsen ansvarsfrihet för de båda åren. 

                                    

9          Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

            Mötet beslutade enhälligt att styrelsen ges ansvarsfrihet för de genomförda verk- 

            samhetsåren 2018 och 2019. I beslutet deltog ej SMKR styrelse.      

 

10. Propositioner och motioner 

 Inga motioner hade inkommit till SMKR och representantskapsmötet.  

 

Styrelsen hade lämnat en proposition rörande förändring och tillägg i stadgarna 

för SMKR. 

 

Mötet beslutade att godkänna den utökning av regioner som SMKR föreslagit med 

Gotland som ny region. Totalt nu 8 regioner. 

 

Styrelsens förslag på stadgeändringar som sedan tidigare delgivits föreningarna 

för genomläsning, redovisades paragraf för paragraf av kanslichefen Gunnar Pers-

son. 

 

Föreslagna ändringar godkändes av mötet. Nya stadgar bifogas detta protokoll (bi-

laga 2). 

   

11. Verksamhetsplan för 2020 och preliminärt för 2021och 2022. 

Gunnar Persson redovisade och kommenterade verksamhetsplanen 2020 och pre-

liminärt 2021 och 2022 samt de skillnader som föreligger för åren. 

 

Under 2020 har pandemin i stor utsträckning påverkat verksamhetsplanen med 

flera förändringar och inställda aktiviteter  

  

Mötet beslutade att godkänna redovisad verksamhetsplan för 2020 med de redovi-

sade förändringar till följd av pandemin som har förelegat samt de preliminära 

verksamhetsplanerna för 2021 och 2022. 

 

12. Budget 2020 och preliminär budget för 2021 och 2022 

Gunnar Persson redovisade budget för 2020 och preliminär budget för 2021 och 

2022. 

 

 Mötet beslutade att godkänna redovisad budget för 2020 som innebär att, efter 

samverkan med Försvarsmakten, medel för fjärde kvartalet ej utbetalas till följd av 

inställd verksamhet som pandemin har givit upphov till. 

  

Preliminär budget för 2021 och 2022 godkändes 

 

13. Årsavgift för medlemsföreningar för tiden intill nästkommande ordinarie 

representantskapsmöte. 

Mötet beslutade att fastställa styrelsens förslag om oförändrad årsavgift om   

1:-/föreningsmedlem för 2021 och 2022. 
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14.  Beslut angående ärenden som av styrelsen hänskjutits till representant-

skapsmötet. 

 Inga aktuella ärenden fanns.    

 

  

15.  Val av styrelse enligt stadgarna § 5. (Enl nya och fastställda stadgar § 6) 

Till förbundsordförande för två år valdes enhälligt Anders Emanuelson (omval). 

 

 Till ledamöter i styrelsen valdes: 

 

Lars-Erik Uhlegård Flottans Män Göteborg  omval 

Lennart Holtrin F 21 Region ÖN omval 

    

Staffan Vestin Vapenbröderna  nyval 

 

Region Gotland  inkommer med förslag på regionföreträdare efter det att regionen 

har valt företrädare. 

 

16.  Val av förbundsrevisorer jämte revisorssuppleant för tiden intill nästkom-

mande ordinarie representantskapsmöte. 

Till förbundsrevisor valdes för två år Göran Paulsson (omval) 

Till revisorssuppleant valdes för två år Anders Bager (omval). 

 

Som auktoriserad/godkänd revisor valdes för två år Margareta Kleberg. 

  

17.  Val av valberedning. 

Till valberedning att verka fram till nästa ordinarie representantskapsmöte valdes, 

på förslag av representantskapets ordförande, P-O Westergren som ordförande i 

valberedningen samt Hans Bertil Sinclair (båda omval).  

 

18.  Mötets avslutande. 

Innan förbundsordföranden satte punkt för representantskapsmötet avtackades 

Jan-Olof Johansson som förbundssekreterare efter många år av arbete inom styrel-

sen. Dock fortsätter han med förbundets hemsida som webmaster. Staffan Vestin 

hälsades också välkommen som ny förbundssekreterare i styrelsen. 

 

Avslutningsvis tackade Anders Emanuelson för ett bra digitalt möte men under-

strök vikten av att träffas fysiskt i olika sammanhang, både centralt, regionalt och 

lokalt när möjligheterna så medger. Anders tackade också för förtroende att få  

leda riksförbundet ytterligare två år.  

 

Därmed sattes punkt för 2020 års representantskapsmötet. 
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Vid protokollet:   Justeras: 

                                                                                    

Jan-Olof Johansson                                Anders Emanuelson      
Jan-Olof Johansson    Anders Emanuelson 

Sekreterare      Mötesordförande 

 

 

 

Christian Braunstein  Mats Kristensson 
Christian Braunstein    Mats Kristensson 

Justeringsman   Justeringsman 

 

 

Original finns på SMKR Kansli. 



Röstlängd vid Representantskapsmötet 2020  2020-10-06 Bilaga 1

Kamratförening Namn Status Anslutningstidpunkt Anm

Fältjägarföreningen i Stockholm Bengt-Ove Hammarberg Ansluten 2020-10-06 15:58

Västernorrlands Regementes kamratförening Lars Boström Ansluten 2020-10-06 17:22

Flottans Män Gotland Lars Ellebring Ansluten 2020-10-06 17:22

Kamratföreningen Försvarets Tekniska Officerare Torgny Henryson Ansluten 2020-10-06 17:24

F 7 Kamratförening Nils Ullgren Ansluten 2020-10-06 17:26

Flottans Män Norrtälje Olle Jansson Ansluten 2020-10-06 17:26

Signaltruppernas Kamratförening Thage Eriksson Ansluten 2020-10-06 17:26

Skaraborgs Regementes Kamratförening Gunnar Ivarsson Ansluten 2020-10-06 17:30

Kamratföreningen Norrlandsartillerister Bo Olsson Ansluten 2020-10-06 17:31

E 1 Kamratförening Arne Johnson Ansluten 2020-10-06 17:31

Fältjägarföreningen Sven Mattsson Ansluten 2020-10-06 17:32

Wendistförening Hugo Nystrand Ansluten 2020-10-06 17:32

Göta Livgardes Kamratförening Tord Hörberg Ansluten 2020-10-06 17:35

Svenska CBRN-Förbundet Peter Wallenberg Ansluten 2020-10-06 17:35

I 12 Stockholm Alf Eckerhall Ansluten 2020-10-06 17:37

F 17 Kamratförening Benny Hellström Ansluten 2020-10-06 17:38

 Lv 6 Göteborg Johnny Stenberg Ansluten 2020-10-06 17:38

Kungl. Kronobergs Regementes Kamratförening I 11 Karl Johan Krantz Ansluten 2020-10-06 17:38

Gotlands Regementes Kamratförening Lars-Åke Permerud Ansluten 2020-10-06 17:38

Yngve Röd Kjell Kings Ansluten 2020-10-06 17:38

Kungl. Södermanlands Reg Officerare kamratförening Karl Jönsson Ansluten 2020-10-06 17:40

Flottiljområdets Kamrat- o Veteranförening Hans Hansson Ansluten 2020-10-06 17:40

Trängreg och Kungl. Göta Trängregementes KamratföreningOtto Von Krusenstierna Ansluten 2020-10-06 17:40

Kamratföreningen Norra Skåningar Jerker Westdahl Ansluten 2020-10-06 17:41

FM Stockholm Örjan Sterner Ansluten 2020-10-06 17:41

S 3 kamratförening Ulf Nordlander Ansluten 2020-10-06 17:41

Norra Smålands Regementes Kamratförening  I 12 Stefan Elm Ansluten 2020-10-06 17:41

Kalmar Regementes Kamratförening Per Gunnarsson Ansluten 2020-10-06 17:42

Flottans Män Västerås  Mats Kristensson Ansluten 2020-10-06 17:43 Justerare

Flottans Män Göteborg Lars Erik Uhlegård Ansluten 2020-10-06 17:43

LerR Kf Hans Selg Ansluten 2020-10-06 17:43

Flottans Män Karlstad/Värmland Göran Olsson Ansluten 2020-10-06 17:43
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A6 Kamratförening Bo Romedahl Ansluten 2020-10-06 17:43

I16/IB16 Halmstad Johan Rydén Ansluten 2020-10-06 17:43

KA 3 Kamratförening Staffan Vestin (Fullmakt) Ansluten 2020-10-06 17:44 Fullmakt

Flottans Män Halmstad Ulf Ängemo Ansluten 2020-10-06 17:45

Högkvarterets kamratförening Elisabeth Westberg Ansluten 2020-10-06 17:45

Föreningen Sveriges Militära Minnesmärke Christian Braunstein Ansluten 2020-10-06 17:45 Justerare

 Klubb 19 Jan Mörtberg Ansluten 2020-10-06 17:46

Flottans Män Ängelholm Anders Rick Ansluten 2020-10-06 17:46

F 10 Kamratförening Anders Rick (Fullmakt) Ansluten 2020-10-06 17:46 Fullmakt

Vapenbröderna Staffan Vestin Ansluten 2020-10-06 17:48

Värmlands Regementes Kamratförening Göran Andersson Ansluten 2020-10-06 17:51

Ing 2 Kamrat- och Veteranförening Lennart Blom Ansluten 2020-10-06 17:53

 T 3 Kamratförening Kjell Åström Ansluten 2020-10-06 17:54

Nylands brigads gille i Sverige Robert von Knorring Ansluten 2020-10-06 17:57

F 18 Kamratförening Leif Ström Ansluten 2020-10-06 18:00

SverigeKoreaveteranerna Tommy Ribbelöv Ansluten 2020-10-06 18:00

LedR Veteraner Per-Olof Westergren Ansluten 2020-10-06 18:01

Militärpolisbataljonens Kamratförening Mikael Brandt Ansluten 2020-10-06 18:00

Blå Dragoner Bjarne Hald Ansluten 2020-10-06 18:00

Kungl. Dalregementets Kamratförening Herbert Carlén Ansluten 2020-10-06 18:02

Grödinge Hemvärnsområdes Förvaltningsnämnd Daniel Sörlöv Ansluten 2020-10-06 18:03

Kronprinsens Husarregementes Musikkår Johanna Lundgren Ansluten 2020-10-06 18:04

F 21 Maria Nilsson Lundberg Ansluten 2020-10-06 18:04

P 5 Jari Mäkelä Ansluten 2020-10-06 18:04

Ing 3 Börn Fredriksson Ansluten 2020-10-06 18:04

Försvarets Logistikveteraner Boden Kennet Eriksson Ansluten 2020-10-06 18:04

Kungl. Bohusläns Regementes Kamratförening Ulf Andersson Ansluten 2020-10-06 18:04

Summa kamratföreningar: 59
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           tadgar för SMKR 

        (Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund)  
 

          (Ändringar antagna vid representantskapsmötet 2020) 
 

SMKR är en ideell organisation för svenska militära kamrat- och 

veteranföreningar. SMKR och dess medlemmar skall i sin verksamhet 

värna demokrati, jämställdhet och ett gott kamratskap. Verksamheten 

leds av en styrelse med säte i Stockholm. 

 
§ 1  Ändamål 

 
Företräda och stödja de lokala kamrat- och veteranföreningarna i samverkan med 
Försvarsmakten (FM). Bidra till att utveckla den militära kamrat- och veteranförenings-
verksamheten i Sverige och Norden. Stödja de lokala föreningarna rörande vård av 
militära traditioner. Stödja FM med försvarsupplysning. Bedriva genom sina 
kamratföreningar stöd till veteraner och deras anhöriga. Stödja landets kamratföreningar 
i uppbyggnad och utveckling. Verka för att veteranerna visas erkänsla och respekt i 
samhället. 

 

§ 2 Medlemskap 
 

Förening, förbund, organisation med anknytning till förband, personalkår, andra 
organisationer eller i övrigt den som vill stödja SMKR och verka för dess målsättning och 
syften kan ansöka om medlemskap. Härmed avses även förband, personalkår eller 
andra organisationer som nedlagts. Medlemskap kan erhållas av såväl riksförbund, 
huvudföreningar som lokalföreningar. Beslut om medlemskap fattas av styrelsen efter 
ansökan. Förening vars verksamhet inte överensstämmer med riksförbundets krav på 
medlemskap eller som efter påminnelse under två år inte betalar medlemsavgift kan 
strykas ur medlemsregistret efter beslut av representantskapet.  
 
Det åligger medlemsförening att: 
 

• fortlöpande ajourhålla namn, adress, telefonnummer och e-postadress till riksförbundets 

kansli 

• årligen före den 31 januari lämna uppgift om medlemsantal, eventuell/a 

underavdelning/ar och eventuell medlemstidning 

•  årligen före den 15 mars inbetala av representantskapet beslutad årsavgift 

• årligen redovisa gjorda överenskommelser med stödjande förband 

• årligen i förenklad form redovisa genomförd verksamhet  

• till valberedningen sända in förslag om nominering senast sex veckor före ordinarie 

representantskapsmöte 
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§ 3 Regioner 
 

SMKR medlemsföreningar är fördelade på åtta regioner. Södra Sverige (Syd), Västra Sverige 

(Väst), Östra Sverige Öst (Öst), Östra Sverige Mitt (Mitt), Bergslagen (B), Gotland (G), Nedre 

Norrland (NN) och Övre Norrland (ÖN). 

 
§ 4 Representantskapsmötet 

 
Ordinarie möte hålls vartannat år, normalt före april månads utgång. Extra möte hålls på  

kallelse av styrelsen eller om minst tio anslutna föreningar eller om SMKR revisorer begär  

detta. Kallelse till ordinarie möte skall sändas ut senast två månader före mötet. Kallelse till  

extra möte skall sändas senast en månad före mötet och senast två veckor efter det att styrelsen  

mottagit begäran om extra möte. 

 

Varje ansluten förening äger rätt att sända befullmäktigat ombud till mötet enligt paragraf 4. I  

mån av plats kan förening sända flera deltagare, men föreningens rösträtt utövas av ombudet. 

 

Förening får vara företrädd vid representantskapsmötet genom fullmakt. Inget ombud får  

företräda fler än tre föreningar. 

 

Föredragningslista, verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisionsberättelser, inkomna  

motioner jämte styrelsens yttrande samt styrelsens propositioner och valberedningens förslag  

skall översändas till ombuden senast tre veckor före ordinarie representantskapsmöte.  

Handlingar till extra representantskapsmöte skall översändas till ombuden senast 14 dagar 

före mötet. 

 

Vid ordinarie möte skall följande ärenden behandlas: 

 

1.   Mötets öppnande. 

2.   Upprop och fastställande av röstlängd 

3.   Fråga om mötet stadgeenliga kallande  

4.   Val av ordförande för mötet. 

5.   Val av sekreterare för mötet. 

6.   Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt att 

      tillika vara rösträknare 

7.   Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser 

8.   Revisorernas berättelser 

9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Propositioner och motioner 

11. Verksamhetsplan samt budget och årsavgifter för tiden intill nästkommande  

      ordinarie representantskapsmöte 

12. Val av styrelse enligt stadgarnas paragraf 6 

13. Val av förbundsrevisor jämte en revisorssuppleant för tiden intill nästkommande      

       ordinarie representantskapsmöte 

14. Val av valberedning 

15. Mötets avslutande 

 

Vid extra möte skall samma dagordning följas i tillämpliga delar. Vid extra möte får beslut 

endast fattas i de ärenden som föranlett det extra mötet. 
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§ 5 Rösträtt och beslut 
 

Representantskapet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som deltar i mötet. Ombud är 

röstberättigat endast om föreningen betalt fastställd medlemsavgift fram till och med året före 

representantskapsmötet. 

 

Ombud som tillika är ledamot i styrelsen har inte rösträtt i ärenden som avser granskning och  

beslut rörande av styrelsen genomförd verksamhet eller den ekonomiska förvaltningen.  

Styrelseledamöter, revisorer och övriga representanter för föreningar vilka inte är ombud har  

yttrande- och förslagsrätt. 

 

Ombud har en röst per förening. Medlemsförening företräds av ett ombud på  

representantskapsmötet. 

 

§ 6 Styrelse 
 

Ordföranden kallar till styrelsesammanträden. Ärenden som avgörs av verkställande utskottet 

(VU) skall protokollföras vid styrelsemöte. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av 

ledamöterna är närvarande varav en skall vara ordföranden eller vice ordföranden. 

Ordföranden har utslagsröst om styrelsen består av jämnt antal ledamöter. 

 

Styrelsen består av ordförande och högst tolv ledamöter varav åtta ledamöter, utsedda av 

respektive region, företräder regionerna. Ordföranden väljs på två år, ledamöterna väljs på 

fyra år med hälften vartannat år vid ordinarie representantskapsmöte. Styrelsen utser inom 

sig vice ordförande, sekreterare samt inom eller utom sig kanslichef och kassör. Styrelsen utser 

även inom eller utom sig en företrädare för veteran- och anhörigfrågor. 

 

Lämnar ledamot som inte är regionföreträdare uppdraget under pågående mandatperiod 

ersätts denne med en ledamot ur styrelsen. Lämnar regionföreträdare sitt uppdrag under 

pågående mandatperiod ersätts denne med en av respektive region utsedd regionföreträdare. 

 

Inom styrelsen utgör ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och kanslichefen (i 

egenskap av vald ledamot) ett verkställande utskott (VU). 

 

Projektgrupper eller kommittéer utses av styrelsen för skilda uppdrag och utredningar.  

 

Styrelsen åligger att: 

• leda riksförbundets verksamhet mellan representantskapsmötena 

• verka för den militära kamratföreningsverksamhetens utveckling i enlighet med 

riksförbundets allmänna målsättning. 

• förvalta riksförbundets medel och egendom samt att därvid ge uppdrag till de  

    ledamöterna som utsetts att teckna riksförbundets firma. 

• bereda ärenden till och verkställa beslut av Representantskapet. 

• organisera och genomföra centralt möte och representantskapsmöte. 

• följa upp de lokala kamratföreningarnas arbete med stöd till veteraner och dess anhöriga 

• följa upp och stödja lokala kamratföreningarnas arbete med de militära traditionerna  

    och regionala möten 
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• organisera och genomföra svenskt deltagande i de nordiska militära 

    kamratföreningsmötena. 

• ansvara för riksförbundets del i organisation och genomförande av nordiskt möte i  

    Sverige. 

• leda kansliet 

 

§ 7 Kansli 
 

SMKR bemannar ett kansli med kanslichef vars uppgift är att ansvara för kansliet och stödja 

styrelsen, anslutna föreningar och enskilda medlemmar. Kanslichefen är ansvarig inför 

styrelsen och är föredragande vid styrelsemöten. 

 

§ 8 Verkställande utskottet (VU) 
 
VU sammanträder på kallelse av dess ordförande eller på begäran av övriga ledamöter.  

 

VU verkställer styrelsens uppdrag och beslut, sköter löpande ärenden och förbereder ärenden 

som skall behandlas av styrelsen. 

 

Beslutar i frågor som kräver omedelbart avgörande. 

 

§ 9 Valberedningen 
 
Valberedningen skall bestå av minst två medlemmar som väljs på två år, varav en 

sammankallande. 

 

Valberedningen åligger att: 

- senast tre månader före ordinarie representantskapsmöte lämna medlemsföreningarna 

  underlag för nominering 

- senast fyra veckor före representantskapsmöte till styrelsen överlämna sina förslag för  

  översändande till medlemsföreningarna. 

- bereda valen så att styrelsens sammansättning i möjligaste mån återspeglar riksförbundets  

  medlemssammansättning med avseende på försvarsgrenar, ålder och geografisk lokalisering.  

 

§ 10 Förvaltning och revision 

SMKR ska till Försvarsmakten redovisa enligt Försvarsmaktens anvisningar. Revisionen ska 

utföras av auktoriserad eller godkänd revisor samt förbundsrevisor. Underlaget ska inlämnas 

skriftligt och redovisas muntligt. 

 

Räkenskapsår är kalenderår. Räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas av de valda 

revisorerna. Revisorernas berättelser för de två senaste räkenskapsåren sänds till ombuden vid 

representantskapsmötet samtidigt med övriga handlingar. Räkenskaper och protokoll 

överlämnas före januari månads utgång till revisorerna. Revisionen avslutas före februari 

månads utgång. 

SMKR skall också kvartalsvis skriftligen och muntligen redovisa genomförd verksamhet. 
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§ 11  Förslag från medlemsförening (motion) 

 
Förslag till ärende - motion - som skall behandlas av ordinarie representantskapsmöte skall 

vara inlämnade skriftligen till styrelsen senast åtta veckor före mötet. Motioner som rör 

ärende till extra representantskapsmöte skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast tre 

veckor före mötet. 

 
§ 12  Utmärkelser 

 
Bestämmelser och tilldelning av utmärkelser regleras i särskild ordning. Förteckning över 

utdelade utmärkelser förs av riksförbundets sekreterare och förvaras vid kansliet. 
 

§ 13 Ändring av stadgarna 
 

För stadgeändring fordras beslut av representantskapet med 2/3 av närvarande 

röstberättigade ombud. 
  

§ 14 Riksförbundets upplösning 
 
För upplösning fordras beslut av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade ombuden vid två 

på varandra följande representantskapsmöten, varav ett ordinarie, med minst tre månader 

mellan mötena. 

 

Vid upplösning skall riksförbundets tillgångar disponeras så att de i möjligaste mån gagnar det 

allmänna syftet med riksförbundets verksamhet. 
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