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Kamrater,
Tiden går fort när man har roligt. Ännu ett år att lägga till handlingarna. Först vill jag hälsa
Generalstabsföreningen, F 4 Kamratförening och Sjöofficerssällskapet Göteborg (SOSG),
som under 2. halvåret blivit medlemmar i SMKR, välkomna i gemenskapen.
Under hösten har en projektgrupp bildats bestående av Lennart Blom ordförande Ing 2
kamratförening och Lennart Stenberg, klubb 19. Deras uppgift har varit:
Lämna förslag till SMKR utveckling av gjort arbete (2015, 2016)
x
x
x
x
x

Översyn uppgifter central-, regional- och lokal nivå
Föreslå antal regioner
Koppling mellan värdförband och kamratföreningar
Förslag till alternativ organisation av SMKR jfr kontra dagens organisation
Övrigt

Synpunkter och förslag till ändringar i gällande dokument
x
x

Alternativ för ekonomisk styrning
Uppföljning och utvärdering

Allt med inriktning på SMKR vision och mål 2026!
Arbetet redovisades på ett mycket förtjänstfullt sätt för styrelsen den 6 december. Jag tycker
att väldigt många bra förslag kom på bordet. Vi kommer återkomma till detta under det
centrala mötet i april 2017.
På det centrala mötet kommer också värdförbandsfrågan frågan om värdförband och
rekrytering att avhandlas. Vidare kommer de föreningar som vill få redovisa goda idéer eller
andra viktiga frågor. I kallelsen för mötet kommer underlag att bifogas.
Jag hoppas att ni alla har slutit en överenskommelse med ert värdförband. Om ni inte fått den
möjligheten vore det bra att ni informerar oss om detta och varför. I VU 16 är det reglerat att
förbandschef skall sluta överenskommelser med sina kamratföreningar. Exempel på en
överenskommelse finns på hemsidans förstasida under knappen ´(xempel på överens-
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kommelse´. Dokumentet är lösenordsskyddat. Användarnamnet är: Kamrat och lösenord:
rassoika.
När SMKR återredovisar vår verksamhet för PROD kopplat till vår överenskommelse är det
viktigt att vi redovisar vad ni har gjort. Därför vill jag att ni bifogar relevanta delar ur er
verksamhetsberättelse när ni betalar 2017 års medlemsavgift. Dessutom skulle det vara bra att
få en uppfattning om hur många utlandsveteraner er förening består av (handlar mera om en
uppfattning än en ett absolut tal).
Under hösten har SMKR tagit ett beslut om att minimera resekostnaderna för de långväga
föreningarna. Ett exempel på detta är att vi maximerat kostnaderna inför det nordiska mötet.
Vidare har vi bildat ett resekonto där eventuella överskott placeras.
Höstens verksamhet
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Regionala möten, inbjudan kommer i slutet av augusti. Vi valde att inte genomföra
dessa möten innan det att projektgruppen hade slutredovisat.
Nordiskt ledarmöte i Halmstad den 18 - 20 oktober. Genomfört med ett bra resultat.
Lv 6 kommer bli ett mycket bra värdförband. Kallelse är utskickatutskickad.
Fyra styrelsemöten fanns inplanerade. Genomförda. Ett möte genomfördes med hjälp
av Skype.
Kanslichefen har deltagit i av FVC genomförda rundresor till nedlagda flottiljer
Två möten med PROD/UTB. Ett möte genomfört. Det andra genomförs 15 december
där överenskommelsen för 2017 kommer fastställas.
Två samverkansmöten med FM Veteranenhet. Genomförda
Ett NORDEFCO möte avseende veteranfrågan. Genomfört, Anders Kihl från
föreningen fallskärmsjägarna och undertecknad deltog.
Ett veteranseminarium genomförs i FM regi.
Planeringskonferens. Genomförd. Projektgruppen hade en delredovisning.
Representant ur föreningen fallskärmsjägarna redovisade deras upplägg avseende
mentorskap.
Genomfört information om kamratföreningar på förbandschefskursen. Mycket positivt
att få möjligheten att berätta om framförallt er verksamhet.
Förbundsordföranden deltog i Linköping FV 90 år
Som tidigare nämnts har ett projektarbete med förslag till SMKR:s utveckling
redovisats.

Kommande verksamhet
Första halvåret 2017
x
x

En upprättad informationsbroschyr kommer att skapas och delges föreningarna
Centralt möte, Enköping 4-5 april.
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Utbildning i mentorskap anordnat av SMKR, formerna för denna utbildning är inte
riktigt klara ännu. Frågan kommer att avhandlas under mötet med PROD/UTB.
Nordiskt kamrat- och veteranmötet i Halmstad 14 - 18 juni 2017
Planeringskonferens.
Fyra styrelsemöten finns inplanerade.
Två möten med PROD/UTB
Två samverkansmöten med FM Veteranenhet

Andra halvåret 2017
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Regionala möten
Påbörja någon form av mentorskapsverksamhet.
Planeringskonferens.
Fyra styrelsemöten finns inplanerade.
Två möten med PROD/UTB
Två samverkansmöten med FM Veteranenhet

För Försvarsmakten utgör kamratföreningarna, kom ihåg att vi tillsammans utgör
Försvarsmaktens största supportergrupp, en viktig del i att hantera sin dåtid ± vårda minnen,
traditioner och kultur. Sin nutid ± skapa en lärande organisation där reflektion är av stor
betydelse och kamrater med erfarenhet har mycket att tillföra. Slutligen måste organisationen
vara framtidsinriktad där utveckling och försök är viktiga komponenter. Här kan äldre
kamrater vara till stöd för yngre kamrater i sin utveckling inom officersyrket.
Avslutningsvis vill jag tacka Er för Era insatser under 2016 och samtidigt tillönska Er alla en
riktig

God jul och ett riktigt Gott Nytt År!
Fortsätt främja KAMRATSKAP och SAMHÖRIGHET!!

Anders Emanuelson
Förbundsordförande SMKR

