
KAMRATFÖRENINGENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE                                      
 
      Sida 1 
        
    
Tid: 2012-03-29  kl. 1700 
Plats: Filmsalen F 21 

Verksamhetsberättelse 2011 
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
 
Ordförande  Tommy Henriksson 
Vice ordförande Karl-Gustav Andersson 
Kassör  Allan Carlsson 
Sekreterare  Marie Nilsson Lundberg 
Ledamot  Berth-Olov Linder 
-"-  Tommy Bolander 
Suppleant  Bruno Carlström  
-”-  Kent Näslund  
 
Övriga funktionärer: 
 
Revisorer   Kurt Holmqvist och Bo Carlsson 
Revisorsuppleant Hjalmar Lindberg 
Valberedning May-Britt Onnela, Torsten Toftemyr och  

Lars-Erik Thulin 
 
 
Medlemsantalet vid årskiftet 2011/2012 var 922 st.    
 
Sammanträden och möten: 
 
Föreningen har utöver årsmötet den 10 mars firat 30 års jubileum i samband med 
Luleå garnison personalfest vid militär restaurangen den 2 december.     
 
Kamratföreningens styrelse har under verksamhetsåret haft tre protokollförda 
sammanträden.  
 
Traditionsbevarande verksamhet: 
 
Kamratföreningen har tillsammans med flottiljen medverkat vid minnesceremonin för F 19 
med kransnedläggning vid minnesstenen på F 21 och vid Olkkajärvi i Finland den 12 januari.  
 
Kamratföreningen representerades i Finland av Allan Carlsson, B-O Linder och Tommy 
Bolander var med till Finland med bil.  
 
Vid ceremonin vid F 21 representerades kamratföreningen av Eino Sörblom och Kjell Ågren. 
       
 



Sida 2 
 
 
 
 
I F 21 Traditionskommitté har föreningen två ordinarie ledamöter (K-G Andersson, Allan 
Carlsson och suppleant Kjell Ågren). Kommitténs uppgift är att stödja F 21 i utvecklingen av 
traditionsfrågor. F 21 Traditionskommitté har under året inte haft några sammanträden.  
 
I Flygmuseet F 21 har föreningen en ordinarie ledamot (Ulf Lindgren). Flygmuseet F 21  
har under året haft 7 protokollförda sammanträden.  
 
I Kamratföreningarnas Samordningsenhet i Boden har föreningen en ordinarie ledamot 
(Allan Carlsson) och ersättare (Bruno Carlström).  
 
Det sker en utredning från Högkvarteret med att utreda frågan om stöd (ekonomiskt) till 
kamratföreningar men det har ännu inte presenterat något resultat och beslut trots att det 
utlovats redan under 2010.  
 
Kamratföreningen har deltagit (K-G Andersson och B-O Linder) vid konferens för 
Flygvapnets Kamratföreningar i Östersund. 
 
Kamratföreningen har deltagit av Marie NL vid Flygvapnets flygdag vid F 21 den 19 juni och 
Allan Carlsson vid chefsbyte den 24 augusti vid F 21.  
 
Kamratföreningen har genom Marie NL försorg sorterat och förtecknat alla protokoll från 
bildandet år 1981, samt lite allt i allo handlingar finns nu arkiverat i F 21 närarkiv. 
 
Krister Öhman underhåller förtjänstfullt hemsida åt föreningen.   
 
 
Avslutning. 
 
Föreningens ändamål enligt föreningsstadgarna § 1 är: 
 
att verka för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan personal som 
     tillhör eller tillhört flottiljen eller Frivilligflottiljen i Finland 1939 (F 19), Fjärde     
     flygeskadern (E 4) eller Norra flygkommandot (FK N). 

att bidraga till vårdandet av flottiljens traditioner samt bistå flottiljen i dess uppgifter 
     som traditionsbärare för Frivilligflottiljen i Finland 1939 (F 19), Fjärde flygeskadern  
     (E 4) och Norra flygkommandot (FK N). 

att befordra ett gott kamratskap. 

att utgöra en föreningslänk mellan flottiljen och bygden, samt i traditionsbevarande syfte, 
     med, Lapplands flygflottiljs Gille i Rovaniemi. 
 
 


