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Sändlista
Medlemmar
Sekreteraren i Samordningsenheten för kamratföreningarna i Boden
C FMLOG, Öv Olof Granander

Inbjudan till information om Försvarsmaktens utveckling i fred och krig främst inom logistikområdet
Datum: 2021-11-12
Tidpunkt: 1230-1330
Plats: OII Oscars salen (stora salen vån 1)
Bakgrund
Riksdagen har beslutat i enlighet med Regeringens proposition Totalförsvaret 2021±2025 om
en avsevärd förmågeökning inom såväl det militära som civila försvaret. Beslutet innebär en
förstärkning av krigsorganisations samtliga försvarsgrenar och utökning av grundorganisationen. Vidare innebär beslutet omfattande investeringar i omsättningsmateriel och ammunition, förstärkningar av cyberförsvaret och försvarsunderrättelseförmågan samt en fördubbling
av grundutbildningsvolymerna. Inom det civila försvaret stärks motståndskraften inom flera
viktiga samhällsfunktioner.
Riksdagen har beslutat organisera Norrlands dragonregemente (K 4) i Arvidsjaur, Älvsborgs
amfibieregemente (Amf 4) i Göteborg, Upplands flygflottilj (F 16) i Uppsala, Bergslagens artilleriregemente (A 9) i Kristinehamn, Dalaregementet (I 13) i Falun och Västernorrlands regemente (I 21) i Sollefteå med utbildningsdetachement i Östersund återinrättas.
Återetableringen motiveras av operativa hänsyn som verkan i subarktisk miljö, robustare flygbasorganisation, militärgeografiska skäl samt för att kunna omhänderta de ökade utbildningsbehoven som följer av organiseringen av fler artilleribataljoner.
Föredragande är Olof Granander, chef för Försvarsmaktens logistik
(C FMLOG) sedan våren 2016. Flera av er kommer ihåg Olof från tiden då
han var chef för Norrbottens regemente (2010-2014), tillika chef för Bodens
garnison och befälhavare för Militärregion Nord.
Omfattning
Information kring Försvarsmaktens utveckling i allmänhet och vilka krav
detta ställer på bland annat logistiken både i fred och krig. Möjligheter till att
ställa frågor kring ämnet kommer att avdelas efter C FMLOG:s information.
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Disposition
1200-1230 Kaffe och bulle
1230-1315 C FMLOG, Öv Olof Granander information kring FM utveckling
1315-1330 Frågestund
Deltagare
Med hänsyn till Covid 19 genomförs föredragningarna i OII stora sal (Oscars salen) där myndigheternas anvisningar kan följas.
Ni som har veterankort får kaffe med bulle gratis från kl 1200.
Välkommen!
På uppdrag av styrelsen

Kennet Eriksson
Anmälan senast 2021-11-09 till
Kennet Eriksson 070-26 25 863 eller
E-post: kenta.eriksson@lulea.st

