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Kamrater, 

Stort tack för förtroende ni gav mig på representantskapsmötet! Det känns väldigt bra att få 

fortsätta som ordförande i SMKR! 

  

Jag tyckte att det blev ett mycket bra representantskapsmöte, bra förslag till att utveckla 

verksamheten med samt bra och konstruktiva diskussioner. 

 

För mig är föreningsdemokratin inom SMKR en mycket viktig fråga. Vid representantskaps-

mötet var det en högre närvaro än tidigare möten som jag närvarat på, vilket var mycket 

positivt! Vi har skapat sex regioner med representanter för dessa i styrelsen vilket också 

stärker föreningsdemokratin. Vi har också utvecklat vår resepolicy vilket gör att alla 

föreningar har möjligheten att närvara på de av oss arrangerade möten. Under hösten kommer 

det att genomföras regionala möten där rekrytering och överenskommelser med värdförbandet 

kommer att diskuteras. Samtliga kamratföreningar har nu ett värdförband.. 

 

Under våren har också mentorprogrammet påbörjats. Med starkt stöd av Torbjörn Schön från 

Fallskärmsjägarnarklubben har mentorer och adepter från LSS träffats och efter sommaren 

sker motsvarande på P 4. Varje mentorperiod omfattar ett år innebärande ca 8 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. 

 

Vårens verksamhet 

 

• Deltagit i Folk och Försvars rikskonferens i Sälen 

• Planeringskonferens 13-15 februari har genomförts med bland annat ett studiebesök på 

ambassaden i Riga. 

• Representantskapsmötet 10-11 april genomförts. 

• Uppstart av mentorprogrammet har genomförts. 

• SMKR deltog vid medaljceremoni för FM02 på Såtenäs F 7 den 18 maj.  

• SMKR deltog i namnsättningsceremoni av Veteranparken i Uppsala 28 maj. 

• Veterandagen 29 maj, numera allmän flaggdag, genomförts. 

• Ordförande Anders Emanuelson var hederstalare vid firandet av Nationaldagen och 

Veterandagen som firades samtidigt den 6 juni på P 7.  

• Fyra styrelsemöten genomförda. 

• Två möten med PROD/UTB genomförda. Under senaste mötet skedde en uppdatering 

av kopplingen mellan kamratförening och värdförband. 

• Två samverkansmöten med FM Veterancentrum genomförda. 

• Hur SMKR hanterar GDPR (General Data Protecion Regulation) finns tillgängligt på 

vår hemsida. 

• Under våren har SMKR besökt Gotlands Reg Kf, Kungl Hälsinge Reg Kf, F 18 Kf, 

Göta Livgardes Kf, F 10 Kf, LedR Veteraners Kf, Signaltruppernas Kf samt Södra 

Skåningars Kf. 

• Tio utmärkelsetecken har, av SMKR, delats ut till förtjänta kamrater.  

• Tre nya föreningar har tillkommit och en förening har upphört. 
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Andra halvåret 2018 

• Sju regionala möten (två i region Mitt). Väst 11/9, Syd  13/9, Mitt 25/9, Övre 
Norrland 9/10, Nedre Norrland 11/10, Öst 17/10, Mitt Värmland/Bergslagen 
25/10. 

• Planeringskonferens. 

• Deltar i NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation) Veterankonferens 2018 

• Nordiskt ledamöte inför mötet 2019. 

• Fyra styrelsemöten finns inplanerade. 

• Två möten med PROD/UTB 

• Uppföljning av mentorprogrammet. 

• Två samverkansmöten med FM Veterancentrum.   

 

Första halvåret 2019 

 

• Deltar i Folk och Försvars rikskonferens i Sälen 

• Centralt möte 10 - 11 april. Mötet avslutas med att våra försvarsgrenschefer närvarar. 

• Veterandagen 2019 

• Nordiskt Kamratföreningsmöte i Elverum Norge 14-17 juni (tillresa 13 för långväga) 

• Preliminärt två möten med PROD/UTB 

• Preliminärt två samverkansmöten med FM Veterancentrum 

 

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 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 våren 2018 och samtidigt tillönska Er 

alla en riktig  

Skön sommar! 

 

Fortsätt främja KAMRATSKAP och SAMHÖRIGHET!! 

 

Anders Emanuelson 

Förbundsordförande SMKR 


