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Kamrater,
Vilket härligt år, 2017! Det nordiska kamratföreningsmötet genomfördes med bravur i
Halmstad. Mötet följs upp av ett erfarenhetsmöte som genomförs i slutet av november.
Under hösten har fokus varit på ett antal viktiga frågor. Den absolut viktigaste frågan,
förbandstillhörighet, har kommit till en lösning. I VU 18 (verksamhetsuppdrag) kommer alla,
för oss kända, kamratföreningar tilldelas ett värdförband. Detta innebär att alla nu har
möjlighet att sluta överenskommelser avseende sin verksamhet riktad mot Försvarsmakten.
VU 18 kommer ut under slutet av kvartal 1 vilket innebär att 2018 skall ses som ett
uppstartsår för de kamratföreningar som inte tidigare haft någon överenskommelse. Processen
som möjliggjort detta visar på det goda samarbetet vi upplever med PROD. Listan med
koppling kamratförening – värdförband bifogas med det digitala utskicket av julbrevet som ni
redan bör ha erhållit.
Den andra viktiga frågan som har hanterats är att stärka föreningsdemokratin inom SMKR.
För detta har vi under hösten genomfört fem regionala möten. Vilka upplevdes positivt från
de deltagande föreningarna. Möjligheten att utbyta goda idéer, utöka samarbete och andra
viktiga frågor skall stå i fokus under dessa möten. Tanken är att vi fattar beslut om ny regional
indelning, sex regioner, på representantskapsmötet (18-04-10—11) och med det ett antal
stadgeändringar. I ett nästa steg kan regionen komma att utse sin styrelserepresentant. För att
höja närvaron under representantskapsmötet, har vi beslutat om en ny resepolicy vilket
innebär att en representant per förening inbjuds att delta utan kostnader för föreningen. Under
representantskapsmötet kommer vi genomföra grupparbete inom regionerna. Förutsatt att
mötet beslutar om de nödvändiga stadgeändringarna.
Rekrytering är en tredje viktig fråga. På de regionala mötena under hösten var denna fråga
återkommande. Vi har därför beslutat att påbörja ett projekt avseende rekryteringen,
projektledare är Lars Sjölin, Trängregementets kamratförening. Med detta julbrev följer en
enkät som jag uppmanar er att svara på. Tanken är att Lars sammanställer era tankar och idéer
och presenterar dessa vid representantskapsmötet.
Under hösten har också mentorprogrammet sjösatts. Med starkt stöd av Torbjörn Schön från
Fallskärmsjägarklubben har vi inlett samarbetet med LSS och i slutet av november påbörjas
samarbetet med P 4. Tanken är att medlemmar ur respektive förbands kamratföreningar skall
vara mentorer åt anställda. Varje mentorperiod omfattar ett år innebärande cirka åtta möten
mellan mentor och adepten. Fantastiska möjligheter för oss att verkligen stötta
Försvarsmaktens personal på ett konkret sätt. Slår det här väl ut kommer fler förband och
kamratföreningar få motsvarande erbjudande. Hör gärna av er om ni som kamratförening är
intresserade.
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Höstens verksamhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förslag om förbandstillhörighet har omhändertagits och kommer finnas med i VU 18
fem regionala möten har genomförts under september-november.
Mentorprogrammet har påbörjats.
Planeringskonferens har genomförts under september månad.
Tre styrelsemöten har genomförts, det fjärde genomförs i december.
Ett möte har genomförts med HKV PROD/UTB.
Två samverkansmöten har genomförts med FM Veterancentrum.
Utvärdering av det nordiska kamratföreningsmötet genomförs i slutet av november.
Åtta besök vid lokala kamratföreningar har genomförts.
Tre politiker, försvarsminister Peter Hultqvist, riksdagsledamöterna Allan Widman
och Annicka Engblom, har dekorerats med SMKR förtjänsttecken i guld för sitt arbete
med veteranfrågan, som bl.a. innebär att 29 maj är allmän flaggdag.

Kommande verksamhet
Första halvåret 2018
•
•
•
•
•
•
•
•

Planeringskonferens 13-15 februari.
Representantskapsmötet 10-11 april.
Mentorprogrammet.
Veterandagen 29 maj.
Fyra styrelsemöten finns inplanerade.
Två möten med PROD/UTB.
Två samverkansmöten med FM Veterancentrum.
Besök vid lokala kamratföreningar

Andra halvåret 2018
•
•
•
•
•
•
•

Sex regionala möten.
Planeringskonferens.
Fyra styrelsemöten finns inplanerade.
Två möten med PROD/UTB
Uppföljning av mentorprogrammet.
Två samverkansmöten med FM Veterancentrum.
Besök vid lokala kamratföreningar

Vi tillsammans är 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
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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 2017 och samtidigt tillönska Er alla en
riktig

God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!
Fortsätt främja KAMRATSKAP och SAMHÖRIGHET!!
Vi ses den 10 april.

Anders Emanuelson
Förbundsordförande SMKR
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