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KamraTnytt 
VÅRNUMMER 2014 

 
 
Styrelseordförande har ordet 
 
I år kommer vårnumret lite tidigare och det beror inte på att våren kommer tidigare i år, utan att 
årsmötet är något tidigarelagt. Hur som helst möter vi våren genom vårt Årsmöte år 2014, 23—25 
april i Karlsborg. Det är som vanligt en tredagarsövning och med förläggning på Livregementets 
Husarer - K3 onsdag till fredag. 
 
K3 har omfattande och intressanta verksamheter med bl.a. UAV:er, Fallskärmstjänst, 
Överlevnadsskola och andra högaktuella aktiviteter. Vi kommer också att besöka FMV provplats på 
Hammarnäset i Karlsborg för att få inblick i dagens värdering och validering av försvarsmateriel. 
Alla som undrat vad som hänt med Underhållsskolan(US) och MotorS kommer att få sin nyfikenhet 
stillad när vi avslutar årsmötet ned att besöka nya Logistikskolan i Skövde. I Skövde ska vi också 
besöka Mv Sde och se hur det gått med den nya organisationen – spännande! 
Ja, det blir ett späckat program men vi hinner naturligtvis också med lite kultur i fästningsområdet 
 ”Sveriges Reservhuvudstad” och K3 mäss är något alldeles extra!  
 
Missa inte det här tillfället att få uppleva intressanta verksamheter och delta i trevlig samvaro i en 
unik miljö. Program och övrigt som behövs för din anmälan finns på sidorna 3-4. 
 
Anmälan till årsmötet vill Åke Olsson ha senast 5 april, för att slutligt program ska kunna 
komma ut till påsk. 
 
I samband med årsmötet kan vi också tillhandahålla publikationen Teknisk utbildning i armén. 
Beställ den för endast 100 kr till årsmötet, vi kan tyvärr inte distribuera den på annat sätt. Om du är 
intresserad, men inte kan vara med på årsmötet, be någon kamrat att beställa den för din räkning. 
 
Stipendierna för år 2014 
Problemen med för få sökande kvarstår och KamraToff och de andra stipendiegivarna Saab, ÅF och 
Bae är överens med FMTS att stipendierna i nuvarande form har nått vägs ände. Ett arbete pågår 
därför att anpassa stipendierna till dagens förutsättningar och då satsa på specialistofficers-
utbildningen. För vår del så har styrelsen utarbetat ett förslag till nya stipendieregler som ska 
premiera goda studieresultat vid den grundläggande och utdelas vid examen och utnämning till 
sergeant (läs mer om specialistofficerare i Teknisk tjänst i TIFF nr 4/2013). Förslag om de nya 
reglerna finner du på sida 10 och beslut fattas på årsmötet. 
 
Vid FMTS årsavslutning 2013 utdelades de två sista stipendierna ut. SAAB stipendium tilldelas 
kapten Johan Brodd, K 3, för att studera UAV-verksamhet i Australien och ÅF stipendium tilldelas 
major Stefan Nilsson, I 19, för att studera rutiner vid materielundersökning av stridsskadad materiel. 
KamraToff stipendium delades således inte ut i år utan istället delade vi ut några premier vid FMTS 
specialistofficersexamen. Ett reportage om detta kommer i TIFF nr 1/2014. 
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Mälardalsmöte, 2014-02-12 
FMV och FM genomför nu en genomgripande och stor omställning. Verksamhet och personal inom 
FM försvarslogistikområde förs över från FMLOG och teknikkontoren till FMV. 
Om denna planerade förändring fick vi information vid förra Mälardalsmötet (se KamraTnytt vårnr 
2013). Nu är den nya organisationen igång och K-E Lindgren hade lyckats samla ledande företrädare 
så vi fick höra hur det gått direkt från ansvariga genomförare. 
Syftet är att försvarslogistiken ska bli effektivare (läs billigare) och att FMV får ansvar för hela 
materielkedjan, från anskaffning till drift, underhåll och avveckling. Läs vidare Thomas Erikssons 
referat på sidorna 12-14.  
 

 

Det var inte bara 
försvarsinformation 
på Mälardalsträffen. 
 
Här ses från vänster 
Thomas Eriksson, 
Thomas Claesson, 
Sven Ahlgren,  
P-A Öhman  
Mats Klintäng och  
Jan-Erik Lövgren 
vid middagsbordet 

Foto: Åke Olsson  
 
Information från lokala träffar 
Styrelsen vill gärna puffa för mer inlägg från lokala aktiviteter och även minnesord över avlidna 
kamrater och vi tycker att KamraTnytt är ett lämpligt forum för detta. I det här numret har vi 
minnesord över vår äldsta medlem Folke Skjöldebrand som gick bort alldeles innan sin 102 årsdag. 
Vi blir också uppdaterade av Kaj som ju är vår representant i Milmus Z, om vad som händer i 
Östersund. 
 
Övrigt 
I samband med Mälardalsträffen passar vi också på att ha ett styrelsemöte bl.a. för att få till det här 
vårnumret, med kallelse till årsmötet och tillhörande information. Så sedvanligt underlag inför 
årsmötet; Verksamhetsberättelse, Ekonomisk redovisning och Medlemsförteckning är med i 
detta utskick. 
 
Ni som missat årsavgiften får också ett inbetalningskort för denna i detta utskick! 
 
Väl mött några vackra vårdagar i Karlsborg! 
 
Jan Sandin 
Styrelseordf. 
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Nu är det dags för årsmöte år 2014 i Karlsborg  
 
Härmed kallas medlemmarna i kamratföreningen försvarets tekniska officerare till årsmöte 
onsdagen den 23 april till fredagen den 25 april. 
 
I år kommer vi alltså att vara i historisk miljö med modern verksamhet Karlsborg. 
Temat är förutom sedvanligt årsmöte och kamratligt umgänge, verksamheten i garnisonen och FMV 
provplats i Karlsborg. Sedan avslutar vi i Skövde med Logistikskolan och Markverkstad Skövde.  
Lite kultur och försvarshistoria ska vi också hinna med. 
Som synes startar vi i år på onsdag och slutar på fredag det är ju helgdag på måndag och vi hoppas 
att det inte ska bli några stora reseproblem. 
Vi planerar resandet på tidigare erfarenheter att de flesta kommer i bil och att vi kan samordna 
nödvändiga transporter. Fästningsområdet och gamla flottiljområdet F6 är stort, se bifogad karta men 
det är lätt att komma med bil och vi rekommenderar alla att parkera på torget och därifrån är det nära 
till förläggning, mäss, matsal och genomgångslokal 
 
PROGRAM FÖR KAMRATOFF ÅRSMÖTE 2014, KARLSBORG 
 

TID AKTIVITET ANTECKNING 
Ons. 04-23 
1300- 

 
Information om Karlsborgs garnison 

 
Götiska salen bokad  
 
Fikapaus 

 
1500- 

 
Årsmöte 
 

 
Götiska salen bokad 

 
1700 

 
Middag i MR 

Mässen öppen 18-21 
Förläggning kasern 
Styrelsemöte 

Tors 04-24 
 
0800-1145 

Studiebesök UAV och fallskärmstjänst 
på flottiljområdet 
 
Studiebesök Överlevnadsskolan på 
fästningsområdet 
 
2 grupper som växlar i sb med fikapaus
 

Frukost MR 
 
Lunch MR 
 
Tp mellan platserna  
med egna fordon 

 
1245-1500 

 
Studiebesök FMV Provplats 

Tp buss till Hammarnäset 
Genomgång och guidad busstur 
fikapaus 

 
1520-1645 

 
Studiebesök Fästningen 

Guidad bussrundtur i  
Fästningsstaden 
Buss/guidning Karlsborg Turism 

 
To kväll 

 
Gemensam middag 

K3 mäss 
Middag 1900, Bar 1800-2200 

Fre. 04-25 
 
0900-1200 

Besök på LogS/MotorS och Mv Sde 
 
2 grupper som växlar mellan 
LogS och Mv i sb med fikapaus 
 

Frukost MR 
 
Tp med egna fordon till Skövde 

 
De som får problem med att hinna till programstart kl. 1300, kan ansluta något senare. 
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EKONOMI 
 
Förläggning, samt Kamratmiddag (tre-rätters inklusive vin), guider, fika mm kostar 500 kr och 
betalas vid mötet. 
Var och en betalar sina anslutningsresor, se vidare under Transporter. 
Övriga måltider kostar för frukost ca 45 kr och ordinarie lunch/middag ca 75 kr och betalas enskilt. 
 
TRANSPORTER 
Resa till och från Mötet ordnas av den enskilde. Det är extra viktigt att de som kommer med bil, 
anmäler önskemål respektive möjlighet till samåkning då tåg och bussanslutningar inte är speciellt 
bra till slutstationen. Vi räknar dock preliminärt med att klara av samtransporter med egna bilar. 
De som kommer med fjärrtransport bör ange plats för önskad upphämtning. 
OBS ATT VI SLUTAR I SKÖVDE! 
 
Bra detaljerad vägvisning får du via vår hemsida www.kamratoff.se, klicka på länk till karta där. 
Styrelsen har beslutat att som tidigare inte subventionera resandet till och från årsmötet. 
 
KOST och LOGI 
Vi bor på kasern på K3, lakan ingår, DOCK EJ HANDDUK SOM MEDTAGES! 
Och GLÖM INTE LÅS TILL LOGEMENTSKÅP och namnbricka om ni har.  
Lunch och middag på tisdag samt lunch på onsdag och torsdag betalas enskilt, 
likaså frukost på onsdag och torsdag. 
 
ANMÄLAN  
Anmälan görs med mail från vår hemsida http://www.kamratoff.se eller med nedanstående talong. 
Om du åker bil ange om du vill samåka/ kan ta med passagerare. 
 
Anmälan sänds per mail alt brevtalong till kassören senast 5 april! 
Slutlig kallelse kommer att sändas ut före 15 april. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Namn:   Telefon:  Mobilnr:   

Adress:   E-postadress:     

Postnr:   Postort:     

Kan ta pass:  (Antal) Samåker med:    

Tp i egen regi: _________(Ja/Nej) Regnummer för bil:    

Ber ank.:   Ber avresa:    

Deltar i kamratmiddag:_____(Ja/Nej) Vill äta middag den 23 april:______(Ja/Nej)  

Vill köpa ett ex av Teknisk utbildning i armén (bok ca 200 sidor)för 100 kr: _____(Ja/Nej) 

 

Talongen sänds till: Åke Olsson, Fornminnesvägen 34, 186 32 VALLENTUNA 
alt mail via hemsidan http://www.kamratoff.se 

http://www.kamratoff.se/
http://www.kamratoff.se/
http://www.kamratoff.se/
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Parkering sker på fästningstorget mellan Mässen och Militärrestaurangen. 

Samling den 23 april i Götiska salen, markerat med  #  på kartan.  
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Verksamhetsberättelse 
2013 års kamratträff genomfördes på F7 i Såtenäs 05-14--16. Träffen samlade cirka 70 deltagare. 
Utöver själva årsmötet innefattade de tre dagarna intressanta besök, förevisningar och föredrag på F7 
och avslutades med besök i Trollhättan. 
 
Träffen inleddes med samling efter tisdag lunch vid Gripencentrum för information om alla 
verksamheter på Såtenäs. På kvällen träffades vi i vanlig ordning på mässen för kamratlig samvaro. 
 
Onsdagen var en riktig förevisningsdag och på fyra stationer fick vi bekanta oss med Transportflyget, 
Flygutbildningen på Gripensystemet, Främre flygunderhållet och Stridsledningscentralen.  
Ett späckat program som avslutades på kvällen med sedvanlig kamratmiddag på Såtenäs vackra 
mäss, se utförligare reportage om vårt besök i TIFF nr3/2013. 
 
Sista dagen ägnades åt att besöka Trollhättans historiska industrimiljö i slussområdet och besök på 
SAAB bilmuseum. Årsmötet 2012 i Göteborg innehöll ju bl.a. ett mycket uppskattat besök på Volvo 
och tanken var att fullfölja det med ett besök på SAAB men SAAB-konkursen innebar att vi fick 
nöja oss med museet, som dock också är mycket sevärt.  
 
 
 
 
Ett varmt tack till Anders Carlsson, vår 
huvudkontaktperson som var oss behjälplig 
med allt stöd och arrangemang som 
krävdes. Här berättar han ”allt” om 
Såtenäs som inledning på vårt besök.  

Anders som är C MSK Flyg är ju också 
sammankallande i vår valberedning. 

 
Årsmötet genomfördes första dagen i Gripencentrum på F7. Mötet, samlade 64 medlemmar. 

Till ny föreningsordförande valdes Stig-Olof Krohné som är stf C FMTS och till 
styrelseordförande omvaldes Jan Sandin. 
 
Styrelseledamöter i tur att avgå var Stig Jarring, Åke Olson, Kjell-Erik Lindgren och Kaj 
Sandström. Stig Jarring har avsagt sig vidare uppdrag. Som efterträdare valdes Carl Hallenborg, 
Åke Olsson, Kjell-Erik Lindgren och Kaj Sandström omvaldes. Suppleant i tur att avgå var 
Christer Lagert som omvaldes. 
 
Styrelsen har sålunda under året bestått av: Stig-Olof Krohné (föreningsordf.), Jan Sandin 
(styrelseordf.), Leif Küller (vice styrelseordf.), Carl Hallenborg(sekr.), Åke Olsson (kassör), Kjell-
Erik Lindgren (klubbm.) Ulf Crona (ledam.), Jan Edelsvärd (ledam.), Niklas Jörnsby (ledam.), Kaj 
Sandström (ledam.), Christer Lagert (suppl.) och Thomas Eriksson (suppl.). Thomas Eriksson har 
ställt upp som sekreterare vid ordinaries frånvaro.  
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Kamratträffen på Såtenäs 
avslutades traditionsenligt  
med middag där styrelse-
ordföranden framförde 
föreningens tack till 
Skaraborgs flygflottilj för 
gästvänlighet och ett verkligt 
givande program. 
 
Här underhåller Mats Klintäng
vid middagen som vi avnjöts i 
den fina miljön som F7 mäss 
på Såtenäs erbjuder. 

Foto Bernt Magnusson  
 
Revisorer har under året varit Per-Arne Öhman och Rune Wahlström. Suppleanter har varit  
Claes-Göran Paulson och Håkan Schweitz. Samtliga omvaldes. 
 
Valberedningen har under året bestått av Anders Carlsson (sammankallande) samt Sven Bertilsson 
och Jan Brolin. 
 
Årsavgiften har under året varit 125:- och för ständig medlem 2.500:-. Antalet medlemmar var 461 
stycken vid årsskiftet 2013/2014. 
 
Avseende föreningens ekonomi så har intäkterna under 2013 varit 61.902 kr. Intäkterna består i 
huvudsak av medlemsavgifter och bidrag. 2013 års kostnader har varit 30.685 kr. Huvuddelen av 
kostnaderna är att hänföra till rese-, porto- och tryckerikostnader. Föreningens resestipendium har 
2013 ersatts av examensgåvor vid vilket innebär ett överskott i verksamheten med 31.216 kr. 
 
Under verksamhetsåret har 3 protokollförda styrelsesammanträden genomförts. 
 
Mötet gav styrelsen mandat att välja plats för nästa årsmöte, vilket resulterat i att 2014 års möte 
kommer att genomföras 2014-04-23--25 vid K3 i Karlsborg. 
  
Två nummer av KamraTnytt har utgivits och ett antal artiklar har publicerats i TIFF. I Tiff 
förmedlas alla artiklar om vårt Militärhistoriska arv(FMHA) genom KamraToff försorg.  
 
2013 års stipendier. Få stipendieansökningar har inkommit och samtliga stipendiegivare och FMTS 
är eniga om att vi nått vägs ände med stipendierna med dagens inriktning och former. Stipendierna 
för 2013 har därför begränsats till två sökanden som tilldelas SAAB respektive ÅF stipendium. 
KamraToff delar alltså inte ut något stipendium för 2013.  

Styrelsen har i samverkan med FMTS utformat ett förslag till nya stipendieregler som ska föreläggas 
årsmötet 2014 för beslut, se vidare information på sidan 10. 

Vårt riksförbund SMKR arbetar med sitt uppdrag att stödja FM i veteranarbetet och arbetar med att 
informera/utbilda kamratföreningar om denna verksamhet. KamraToff har ett ganska omfattande och 
rikstäckande kontaktnät och vi vet att det utövas kamratstöd på många olika sätt. Dock föreningen 
bildades ju inte primärt för detta ändamål och vi har inte någon administration att svara upp med 
avrapportering av åtgärder eller resurser för strukturerade insatser. 
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Vi följer utvecklingen via SMKR och Åke Olsson och Jan Sandin har medverkat vid en av SMKR 
anordnad genomgång för information om veteranstöd. Information och eventuella åtgärder i frågan 
kommer att tas upp på årsmötet 2014. 

SMKR medverkar i de Nordiska kamratmötena, i år var det Finland som var värd för mötet. 
KamraToff representerades av styrelseordförande vid mötet, se reportage i KamraTnytt höstnr 2013. 

Beträffande traditions- och museiverksamheten är Harry Johanssons arbete med boken ”Teknisk 
utbildning i Armén” nu avslutat. Detta kommer att erbjudas intresserade medlemmar till det facila 
priset av 100 kr vid kommande årsmöten, så länge upplagan räcker. Boken kommer också att 
användas av föreningen som gåva vid sammankomster  
 
Lokala och regionala kamratmöten genomförs i varierande omfattning. Styrelsen uppmanar fler att 
dela med sig av verksamheten vid dessa sammankomster genom reportage i KamraTnytt. Vi vill 
peka på att kallelser även till lokala möten bör införas på föreningens hemsida. Detta för att 
möjliggöra för övriga KamraToff medlemmar att delta vid lokala sammankomster. För införande av 
kallelse - meddela webbmaster på enklaste sätt via hemsidan, http://kamratoff.se/  
 
Nästa årsmöte äger rum 2014-04-23. Detta i samband med 2014 års tredagars KamraToff-möte som 
skall genomföras vid K3 i Karlsborg. 
 
 
Stig-Olof Krohné 
Föreningsordförande 

 
Jan Sandin  
Styrelseordförande 

 
Leif Küller 
Vice styrelseordförande 

 
Carl Hallenborg 
Sekreterare 

 
Åke Olsson  
Kassör 

 
Kjell-Erik Lindgren 
Klubbmästare 

 
Ulf Crona 
Ledamot 

 
Jan Edelsvärd 
Ledamot 

 
Niklas Jörnsby 
Ledamot 

 
Kaj Sandström 
Ledamot 

  

 

Visst är de gamla 
mässmiljöerna fantastiska.  
 
Här på Såtenäs var vi 2013. 
 
Karlsborg 2014 kommer inte 
att vara sämre!   
 

Foto: Bernt Magnusson  
 

http://kamratoff.se/
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KamraToff – Redovisning av resultat och budgetförslag 
 

Kamratföreningen har 460 medlemmar, 
varav 102 är ständiga medlemmar. 

Årsavgift.:   125:- 
Budgetförslag för 2014 & 2015

                                  Resultat 2013 
  UTFALL BUDGET 
Intäkts- och kostnadsslag 2013 2014 2015 
Intäkter       
3900 Medlemsavgifter 44 025,00 43 750,00 43 750,00 
3910 Frivilliga Bidrag 1 400,00 750,00 750,00 
Erhållna bidrag      
3989 Övriga bidrag 16 477,00 15 000,00 15 000,00 

S:a Intäkter 61 902,00 59 500,00 59 500,00 
Övriga kostnader       

5800 Resekostnader 9 826,60 15 000,00 15 000,00 
6110 Kontorsmaterial 2 250,00 3 000,00 3 000,00 
6150 Trycksaker 506,00 1 000,00 1 000,00 
6160 Tryckerikostnader 3 996,00 3 000,00 3 000,00 
6250 Porto 7 350,00 6 000,00 6 000,00 
6260 Betalorder plusgiro 696,00 900,00 900,00 
6270 Årsavg. Plusgiro 450,00 450,00 450,00 
6275 Årsavg. Hemsidan 298,75 300,00 300,00 
6280 Årsavg. SMKR 950,00 1 000,00 1 000,00 
6285 Årsavgift Milmus Z 150,00 150,00 150,00 
6290 Möten SMKR 2 245,00 3 000,00 3 000,00 
6490 Examensgåvor 1 047,00 1 000,00 1 000,00 
6610 Resebidrag 0,00 20 000,00 20 000,00 
6993 Bidrag t träffar 920,00 4 700,00 4 700,00 

S:a Övriga kostnader 30 685,35 59 500,00 59 500,00 
Resultat 31 216,65 0,00 0,00 

 

Av inbetalda medlemsavgifter avser 26.125 kronor budgetåret 2014. 
Beloppet var något större för 2013 vid föregående årsskifte. 
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Förslag till stadgar för KamraToff stipendium 
Underlag för styrelsens motion till årsmötet 2014 
 
Stadgar för Kamratföreningen försvarets tekniska officerare 
(KamraToff) resestipendium 
 
§1. Resestipendiet skall utgöra ett stöd för utbildning och utveckling av specialistofficerare i 
Försvarsmaktens tekniska tjänst.  
 
§2. Stipendiet skall utdelas som belöning för goda studieprestationer under 
specialistofficersutbildningen. Utdelningen sker vid examenstillfället och representant för 
kamratföreningen skall beredas möjlighet att närvara.  
 
§3. Stipendiet skall användas för att bekosta en studieresa. Studieresan skall företrädesvis bestå av 
besök på någon av de större internationella militära mässorna/utställningarna, kombinerat med 
militära/industriella besöksmål.   
 
§4. Stipendietilldelning föreslås och studieresa planeras av FMTS. Beslut sker sedan i samverkan 
mellan FMTS, Kamratföreningen och övriga stipendiegivare. Studieresan skall vara genomförd 
senast ett år efter utdelandet av stipendiet. 
 
§5. Studieresan bör genomföras under ledning av följeofficer från FMTS. 
 
§6. FMTS svarar för nödvändig administration av studieresans genomförande. 
 
§7. Stipendiet omfattar 20.000 SEK och utdelas årligen.  
 

C FMTS Lennart 
Axelsson och 
KamraToff 
representant  
Harry Johansson 
delar ut 
utmärkelser till 
specialistofficerare 
vid examen 2013 
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Julsamling i Östersund 
Sedan nedläggningen av Östersunds garnison har på initiativ från Fältjägarföreningen anordnats en 
samling för kamratföreningarna i Östersund inför julhelgen. Inför senaste julen samlades således 
Kungl. Jämtlands fältjägarregementes kamratförening, KJFjRKf, Kamratföreningen Norrlands-
artillerister, Kf NA, Kungl. Jämtlands flygflottiljs kamratförening, KJFKf) och Kamratföreningen 
försvarets tekniska officerare, KamraToff i gamla kyrkan som ligger mitt i centrala Östersund.  
Förutom Pastor och Sångsolist medverkade Sångarbröderna med både traditionsenlig julmusik och 
även andra stycken. Sångarbröderna har lång tradition i staden och en del av medlemmarna har också 
ett förflutet inom försvarsmakten. 
 

 

Sångarbröderna
 i gamla kyrkan 

Foto: Lars Öberg  

Efter samlingen i kyrkan så transporterades deltagarna med buss till Kungsgården för att serveras 
kaffe med dopp och ytterligare underhållning av Sångarbröderna. 
Kungsgården flyttades 1480 till nuvarande plats på Frösön och har lång tradition som bostad till 
tidiga befälhavare och senare till flottiljchefen för Jämtlands Flygflottilj. I dag bedrivs restaurang i 
det traditionstyngda huset. En mycket uppskattad tradition inför Julhelgen som förhoppningsvis 
fortsätter länge till. 
Information om Jämtland Teknikland AB 
Kort information om nuläget efter att det har gått ett år sedan konkursen blev ett faktum. 
Länsmuseet Jamtli köpte nybyggnaderna och en del av marken och driver nu Teknikland i samarbete 
med MilmusZ, Jemtlands fältartillerister, Järnvägsmuseiföreningen och Jemtlands radioamatörer i ett 
nytt bolag som har namnet JämtlandTeknikland AB. Samarbetsavtal kommer också nytecknas med 
Svensk flyghistorisk förening, SFF (Flyg och Lotta) och Östersunds Flygklubb. Antalet besökare 
säsongen 2013 var ca.13000 personer. Arbetet inom MilmusZ Z som består av kamratföreningarna 
som nämns längre upp består i att bygga nya och komplettera gamla utställningar, dokumentera och 
vårda materiel och dokumentation av olika slag. För säsongen 2014 planeras Försvarets och 
hemvärnets dag samt rekryteringsdag för hemvärnet. En resa för de som arbetar ideellt planeras 
också. För ytterligare verksamhet under säsongen och för ytterligare information gå gärna in på 
hemsidorna och även facebook för Teknikland: http://www.teknikland.se   facebook:sök på 
Teknikland. För MilmusZ: http://www.milmusz.se 
 
Östersund 2014-02-20 / Kaj Sandström 
 

http://www.teknikland.se/
http://www.milmusz.se/
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Mälardalsträffen år 2014 
 
Text: Thomas Eriksson, Foto: Åke Olsson 
 
Den 12 februari genomfördes årets Mälardalsträff som Kjell-Erik Lindgren återigen förtjänstfullt 
ordnat på FMV i Stockholm. Träffen hade lockat ett 40-tal medlemmar som fick lyssna på fyra 
intressanta föredrag rörande Försvarsmaktens och FMV utveckling 
 
DE ÖVERGRIPANDE FÖRÄNDRINGARNA 
Anders Brunnberg har nyligen bytt roll och arbetar nu vid HKV som stf förändringsledare för 
försvarslogistik under Leif Nylander. I sitt föredrag behandlade han dock i huvudsak följdarbetet från 
Försvarsstrukturutredningen (FSU) och vad som har hänt inom FMV under det senaste året. Han 
inledde med att FMV nya vision är ”Effektiv försvarslogistik- när och där den behövs”. 
FMV huvudsakliga drivkrafter är att infria de inbesparingar på totalt 760 Msek som FSU angav samt 
att kunna jobba i en nära samverkan med Försvarsmakten, även vid internationella operationer. 
Inbesparningarna skall ske inom försvarslogistiken med 300 Msek, inköp med 30 Msek, lednings- 
och beställningsfunktioner med 130 Msek. Ytterligare 300 Msek skall sparas genom effektivare 
upphandlingar.  
FMV skall framöver arbeta allt mer med förbandsutvecklingsfunktionen vad gäller materiel- och 
logistiklösningar. Som en följd av detta har delar av HKV/Prod och Teknikkontoren nyligen flyttats 
över till FMV för att säkerställa resurser och kompetens. Vad som återstår är delar av MSK Flyg som 
kommer att överföras vid kommande årsskifte. FMV har även omorganiserats vid årsskiftet, och 
Anders beskrev övergripande denna nya organisation som består av c:a 3400 personer med 
verksamhet på ett 40-tal orter. FMV förvaltar nu en materielstock till ett värde på c:a 110 Mdr där 
den årligen materielomsättningen är omkring 8 Mdr.  
 

 
 
Alla föredragshållare fick ett ex av  
Teknisk utbildning i armén, som tack för 
sina insatser. 
 
Här får Anders Brunnberg sitt ex av 
styrelseordförande Jan Sandin och ett lycka 
till i sin nya roll på HKV. 

 
FÖRRÅD/STÖD/SERVICE - FSV 
Tomas Salzman är chef för enheten FSV inom FMV. Han har en bakgrund från näringslivet och har 
jobbat mycket med förändringsprocesser. Bildandet av FSV är en följd av Försvarsstruktur-
utredningen och den proposition som regeringen lade i juli 2012. Detta har lett till att c:a 1400 
medarbetare från FMLOG överfördes till FMV i januari 2013. Han beskrev vad som har hänt inom 
enheten under det senaste året, bl. a. en omorganisation, där upphandlingsverksamheten inlemmats i 
FMV övriga verksamhet, besiktningsverksamheten för fordon fått en egen organisation för att kunna 
renodla rollerna. Man har även beslutat att stänga flygverkstaden i Ronneby, då tillräcklig kapacitet 
finns på andra orter trots fortsatt 1-skiftsverksamhet. Man omsatte c:a 2 Mdr 2013 varav 90 % 
beställdes från FM. För att uppfylla de besparingskrav som ställts avser man att spara 215 Msek 
genom att minska personalen, reducera lokaler samt produktionseffektivisera. Tomas är 
förhoppningsfull att det målet skall kunna uppfyllas från 2015. Han berättade även att man genom 
högre produktivitet och mindre personal har kunnat sänka 2014 års timpris med c:a 20%. På en fråga 
om det var aktuellt med fortsatt översyn av verksamhetsformerna som till exempel bolagisering eller 
utkontraktering svarade han att det för närvarande inte finns på dagordningen. 
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MARKVERKSTÄDERNA 
Stefan Lindström är ansvarig för markverkstadsorganisationen inom FSV. Han inledde med att 
beskriva sin organisation och dess huvuduppgifter. Han beskrev även ett antal rationaliseringar som 
man nu jobbar med, som uppföljning av debiteringsgrad som ökat och nu är 72%, kortare 
beslutsvägar, säkerställd reservdelsförsörjning, processtyrning samt minskade lokalkostnader. 
 
Stefan avslutade sin presentation med att beskriva hur organisationen FUS (Främre Underhålls Stöd) 
nu är en integrerad enhet som finns på de flesta garnisonsorter, bemannad av personal från båda 
FMV och FM och som skall jobba som kontaktyta mot de lokala kunderna i logistikförsörjningen. 
FUS leds under 2014 av personal från FM, men från 2015 övertas ledningen av FMV/FSV. 
 

 

 
 
 
Här är två 
huvudpersoner i den 
stora omställningen 
av 
försvarslogistiken: 
tv. Tomas Salzman 
Chef för FSV  
och th. 
Stefan Lindström 
Chef för 
Markverkstäderna 
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FMTM-FMTIS 
Mats Klintäng är chef för FM Telenät och Markteleförband (FMTM). FMTM huvuduppgift är att 
säkerställa den teletekniska infrastrukturen i Sverige och vid internationella operationer, FMTM är 
ett insatsförband och finns på ett 20-tal platser med c:a 400 anställda. Mats beskrev delar av de 
utredningar som genomförts under de senaste åren, innebärande att FMTM troligtvis från 2015 
ledningsmässigt kommer att samordnas med LedTek-enheten inom FMLOG och bildar då en enhet 
med c:a 1500 medarbetare.  
Mats gav även exempel på vilka samhällsfunktioner som använder det robusta kommunikationsnätet 
FTN som finns utbyggt i landet. Avslutningsvis berättade han att Sverige ligger på 3:e plats bland 
länder när det gäller IT-säkerhet, USA och Israel ligger före. Inom FM har vi ett IT-försvarsförband 
som allt mer fokuserar på loggning, isolera system, validera programvaror, spåra angrepp, samverka 
med andra organisationer samt kommunicera och informera om risker. 
 

 

För ett år sedan bedömde Mats att 
FMTIS skulle vara sjösatt till 2014. 
Men arbetet har försenats och vi får 
väl se om något hänt till årsmöte, så 
vi får höra fortsättningen på en 
utveckling som berör så många 
tekniker i försvaret.  
En integration av enheterna 
(bildandet av FMTIS) kommer att 
kräva ett regerings-beslut, och det 
är f n oklart när ett sådant beslut 
kan ske. 

 
Info från KamraToff 
Kamratföreningens styrelseordförande avslutade samlingen med att ta upp 2 ärenden från det 
styrelsemöte som genomförts tidigare under dagen. Dels att förslag till hur stipendieverksamheten 
fortsatt skall hanteras kommer att föreläggas årsmötet, dels påminde han om det kommande årsmötet 
som planeras i Karlsborg och Skövde 2014-04-23--25, se separat inbjudan. 
Denna intressanta eftermiddag avslutades med en sedvanlig kamratmiddag på Restaurang Vingen, 
där vi fick tillfälle att ytterligare umgås under trevliga former. Tack Kjell-Erik för ett som vanligt bra 
program och arrangemang och tack till alla engagerade föredragshållarna som gav oss en bra inblick 
i det intressanta förändringsarbete som pågår inom FM, FMV och FMTM.   
 

 
 
 
 

FM och FMV övergripande 
målbild för en utvecklad 

försvarslogistik. 
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Folke Skjöldebrand 

Vår äldste medlem, Folke Skjöldebrand, avled den 4 november 2013, 
några veckor innan han skulle firat sin 102-årsdag. 

Folke var en ”officer och gentleman”, alltid glad, initiativrik och med ett leende på läpparna. Han 
föddes och växte upp i Stockholm. Kungsholmens folkskola blev första anhalten i Folkes utbildning. 
Därefter följde Palmgrenska samskolan i sex klasser och sedan Borgarskolan med kurser i engelska 
och matematik. Folke gjorde ett sabbatsår i mitten av tjugotalet då han följde med sin far, 
sjökaptenen, på resor till bl.a. England, Tyskland, Finland och en avstickare ner mot Afrikas 
västkust.  
Efter avslutad skolgång praktiserade han först som maskinelev på S/S Roslagen, kanske 
inspirerad av sin far sjökaptenen, och senare på bilverkstaden hos Fredlunds Automobil AB, 
dock utan betalning och endast med en obetydlig gratifikation då han slutade. Hos Fredlunds 
blev han senare bilmekaniker och därefter verkstadsföreståndare. 
Sedan var det dags att i stället sälja bilar för Bergengrens bilbolag och för Bilimporten i 
Stockholm. Under mitten av 1930-talet handlade det bara om importerade amerikanska bilar, 
varav de flesta kom i delar och sattes ihop i Stockholm. Många av dessa märken finns inte 
längre kvar. Därefter började Folke i bilskolebranschen och blev chefsinstruktör på Ekmans 
bilskola. 
Folkes bilintresse resulterade i att han under trettiotalet ägnade sig åt biltävlingar, främst 
bilorientering. Folke blev medlem i Svenska Motorklubben redan 1937. Motorintresset höll i 
sig och bl.a. resulterade detta i att Folke under sin senare tid i Eksjö arrangerade tävlingar 
inom bilsporten. Den sista tävlingen genomförde Folke med gengas någon gång 1946 eller 47. 
1941 övertog Folke en bilskola i Motala, som han drev fram till 1950. 
 

  

Bilder från firandet av 100-årsdagen på Trianon-mässen i Eksjö 

1939 började andra världskriget, försvaret rustade upp och många förband blev motoriserade, 
däribland luftvärnet. För att hålla fordonen i gång under beredskap och utbildning behövde 
man teknisk personal. Folke anställdes (inkallades) 1943 som motoringenjör vid Lv 2 i 
Linköping och gjorde enligt regementschefen Ragnar Lindblad mycket goda insatser som 
lärare, instruktör och som motorman. Citat ur tjänstgöringsomdömet från november 1945:  
”Skjöldebrand har under den tid han tjänstgjort vid regementet eller dess fältförband nedlagt 
ett gott arbete på regementets motormateriel. Han har verkställt värdebesiktningar och övriga 
besiktningar av regementets fordon och såsom lärare och instruktör vid till regementet 
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förlagda skolor och kurser nedlagt ett gott arbete. Han har visat stort intresse av tjänsten. Han 
är en mycket fordrande och god lärare, god pedagog, skicklig motorman och mycket skicklig 
förare. Då Skjöldebrand under sin tjänstetid härstädes visat det bästa uppförande och ett gott 
handlag med folk kan jag rekommendera honom till det bästa.” 

Folke blev tidigt förordnad som militär besiktningsman och många är de som kört upp och fått 
körkort genom hans försorg. Förordnandet behåll han fram till sin pensionering 1977. Sitt 
intresse för trafiksäkerhet behöll han livet ut och undervisade ända upp i 90 årsåldern. 

Efter tiden på Lv 2, anställdes Folke 1948 som motoringenjör vid Ing 2 i Eksjö. Där blev han 
sedan kvar under sin yrkesverksamma tid och som pensionär. 1974 blev han chef för den 
tekniska detaljen på I 12/Fo 17 och utnämnd till Armédirektör av andra graden. Han gick i 
pension den 1 april 1977. 

Folke har varit gift två gånger. I sitt senaste äktenskap med Margit föddes sonen Lorentz i 
början av Eksjöperioden. Lorentz blev en framgångsrik basketspelare och flyttade till Israel för 
att utveckla sin sport. Han gifte sig med en Israeliska och fick förutom döttrar en son som 
också är basketspelare av högre rang. 

In i det sista skötte han själv sitt hushåll i lägenheten vid Ågatan i Eksjö, där han bott sedan 
drygt 50 år tillbaka. Folke köpte sig en ny bil vid 98 års ålder, vilken han brukade ta någon 
gång per vecka för att hämta yngre f.d. regementskollegor och köra dem en runda, för att sedan 
avsluta med en lunch på någon av stadens näringsställe. Folke läste mycket och var väl 
uppdaterad på världens händelser och var en trogen deltagare i de veteranluncher som hålls en 
gång per månad på officersmässen Trianon i Eksjö. 

Vi kommer att sakna Folke som gammal kollega och vän. 

Sven Ahlgren, Håkan Linde, Stig Jarring, Bengtlennart Larsson. 
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Anmäl post- & mail- adressförändringar, mobiltelefonnummer mm till kassören  
per post eller med email via vår hemsida http://www.kamratoff.se/ 
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