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Styrelseordföranden har ordet   

Bästa kamrater! 

Det senaste året har inget varit sig likt i världen. Mycket har vi troligtvis 

själv åstadkommit genom vårat levnadssätt. Man måste dock imponeras 

över den kompetens och entusiasm som finns för att finna lösningar på de 

svåra problem vi har ställts inför.  

En konsekvens av pandemin är att vi ännu inte ges möjligheten till fy-

siska möten. Därav kommer vi inte kunna genomföra ett sådant årsmöte 

under 2021. Styrelsen har därav beslutat att genomföra årsmötet med 

röstsedlar kompletterat med en videokonferens för verksamhetsåren 2019 

och 2020. Jag vill poängtera att det är resultatet av röstsedlarna som utgör 

valet. Läs vidare nedan om hur hela proceduren är planerad att genomfö-

ras. Jag hoppas att så många som möjligt deltar via röstsedeln. Allt be-

slutsunderlag finner Ni i detta nummer av KamraTnytt. 

 

 

Foto: Christer Lagert 

För att inte all föreningsverksamhet skulle avstanna har samtliga i styrelsen förlängt sina mandat och 

arbetat vidare med sina respektive åtaganden. Samma gäller för revisorerna och valberedningen. Sty-

relsen och valberedningen förordar även att det med en person utökade antalet styrelseledamöter kvar-

står ännu ett år eftersom pandemin omintetgjort fysiska möten i nödvändig omfattning. 

Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för att planera för vårt nästa år kommande 25-årsjubileum. Styrel-

sen har angivet planeringsinriktningen att jubileet skall genomföras i anslutning till den ort föreningen 

bildades i, det vill säga i Östersundstrakten. Av detta skäl har en utökad budgetram avsatts. Vi hoppas 

på att årsmötet ger inriktningen att fortsätta planeringen och att det blir ett högt deltagande. Ytterligare 

information kommer i höstnumret av KamraTnytt. 

Kom ihåg att medlemsavgiften för 2019 och 2020 skall vara betald för att Du skall vara röstberättigad. 

Glöm inte heller att betala in medlemsavgiften för 2021! 

Jag hoppas verkligen att omvärldsläget förbättras så att vi kan återuppta våra föreningsarrangemang. 

Fortsätt vara försiktiga och följ nitiskt de råd som myndigheterna ger ut. Jag tillönskar Er alla en ve-

derkvickande vår och en förhoppning om att restriktionerna kommer att mildras. 

Per Gunnar Persson 

Styrelseordförande 

 

Så genomföres årsmötet 2021, metodbeskrivning för röstning 

Avsikten är att med programvaran ”Microsoft Teams” via dator eller smartphone kunna koppla upp sig 

och deltaga i denna videokonferens. Mötet genomförs som tidigare meddelats 2021-04-21 med start 

16.00. 

Årsmötet kommer att följa den dagordning som framgår av stadgarna, dock korrigerad så att den be-

handlar två verksamhetsår (2019 och 2020). I detta nummer av KamraTnytt presenteras allt underlag 

som erfordras för att ni medlemmar skall kunna rösta. Deltagande sker genom att du som medlem tar 

ställning till respektive punkt på dagordningen genom en röstsedel. En länk till röstsedeln i digitalt 

format kommer att finnas på vår hemsida. Länken kommer även att skickas ut som mail till alla mail-

adresser som vi har tillgång till. För de som inte har möjlighet att avge svar digitalt återfinns röstsedeln 

även i utskrivet format i slutet av den här utgåvan av KamraTnytt. Oavsett vilken metod som används 

för röstning så skall den vara besvarad senast 2021-04-10 för sammanställning inför årsmötet. Svaren 
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ges som bifall (Ja) eller avslag (Nej) för respektive punkt. Under årsmötet sker en redovisning av hur 

stort bifall respektive avslag som givits för respektive förslag. Med denna lösning blir själva mötet 

mycket i form av envägskommunikation och utrymme för diskussioner blir starkt begränsat. 

För att vara röstberättigad skall medlemsavgift för 2019 och 2020 finnas registrerad. Identifiering sker 

med namn och medlemsnummer på röstsedeln. Medlemsnumret återfinns i ovan angivet mailutskick.  

De som saknar mail erhåller röstsedeln med på förhand ifyllda uppgifter om medlemsnummer 

tillsammans med detta utskick av KamraTnytt.  

 

Årsmöte 2021 - Dagordning 

1. Mötets öppnande.  

2. Frågor om sammanträdets behöriga utlysning.  

3. Behandling av fullmakter. 

4. Fastställande av dagordning.  

5. Val av ordförande vid mötet. 

6. Val av sekreterare vid mötet. 

7. Val två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden justera protokollet.  

8 a. Styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslut för 2019.  

9 a. Revisorernas berättelse för 2019. 

10 a. Fråga om ansvarsfrihet för 2019. 

8 b. Styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslut för 2020.  

9 b. Revisorernas berättelse för 2020. 

10 b. Fråga om ansvarsfrihet för 2020. 

11. Val av föreningsordförande för det kommande verksamhetsåret  

12.  Val av styrelseordförande för det kommande verksamhetsåret  

13. Val av fyra övriga styrelseledamöter och en suppleant  

14. Val av två revisorer och två suppleanter  

15. Val av tre ledamöter i valberedningen varav en sammankallande  

16. Fastställande av verksamhetsplan för det nästkommande verksamhetsåret  

17. Fastställande av årsavgift för det nästkommande verksamhetsåret  

18. Frågor som väcks av styrelsen och/eller enskild medlem 

- Inriktning för årsmöte och jubileum 2022 samt årsmötesarrangemang 2023 

- Beslut om hedersmedlem  

19. Övriga frågor  

20.  Årsmötets avslutning 

 

Allt underlag för att genomföra röstning återfinns i detta nummer under rubrikerna:  

• Verksamhetsår 2019,  

• Verksamhetsår 2020,  

• Verksamhetsplan 2021/2022, 

• Medlemsavgift, 

• Årsmöte 2022, 

• Årsmöte 2023, 

• Valberedningens förslag samt 

• Styrelsens förslag.   
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Verksamhetsår 2019  

Verksamhetsberättelse för KamraToff 2019 

 

2019 års kamratträff genomfördes på Ing 2, 2019-05-28--30. 

 

Utöver själva årsmötet innefattade de tre dagarna intressanta besök, förevisningar och föredrag av Ing 

2, SWEDEC och trästaden Eksjö samt besök på Garnisonens dag. 

 

Årsmötet 2019 genomfördes 2019-05-28 och samlade 36 medlemmar. 

 

Till föreningsordförande valdes Torgny Henryson och till styrelseordförande valdes  

Per Gunnar Persson. 

 

Styrelseledamöter: För omval på två år (2019-21) valdes Carl Hallenborg och Kaj Sandström samt 

Christer Lagert och Jan Nyström som suppleanter. 

 

För nyval valdes Karl Jönsson och Lars Öberg. 

 

Kvarstående ledamöter (2018-20) Leif Küller, Niklas Jörnsby och Kurt Hauptmann, Jan Brolin och 

Fredrik Finér.  

 

Styrelsen har sålunda under året bestått av Per Gunnar Persson (styrelseordförande), Leif Küller (vice 

styrelseordförande), Carl Hallenborg (sekreterare), Karl Jönsson (kassör), Fredrik Finér (ledamot), 

Niklas Jörnsby (ledamot), Jan Brolin (ledamot), Kurt Hauptmann (ledamot), Kaj Sandström (ledamot), 

Lars Öberg (ledamot) samt Jan Nyström och Christer Lagert som suppleanter. 

 

Revisorer har under året varit Bo Andersson och Sören Lindby. Revisorsuppleanter har varit Håkan 

Schweitz och Clas-Göran Paulsson. 

 

Valberedning har varit Jan Lindgren (sammankallande), Jan Sandin och Jan-Erik Lövgren. 

 

Under året har Åke Olsson varit biträdande kassör och Lars Öberg medlemsregistrator. 

 

Årsavgiften för 2019 har varit 125:-. Antalet medlemmar 2019 var 464 stycken. Beträffande före-

ningens ekonomi har intäkterna under 2019 varit 78 275 kr. Intäkterna är medlemsavgifter och bidrag 

från FM. 2019 års kostnader har varit 41 954 kr. Kostnaderna är främst att hänföra till resor, årsmöte, 

examensgåvor, porto och stöd till Militärmuseiföreningen i Jämtland (Milmus Z). 

 

Under verksamhetsåret har fyra protokollförda styrelsesammanträden genomförts. 

 

Två nummer av föreningstidningen KamraTnytt har utgivits och ett antal artiklar har publicerats i 

TIFF (Teknisk Information För Försvarsmaterieltjänsten). 

 

Examensgåva har delats ut till Bäste studerande i respektive Specialistofficerskurs vid FMTS. 

 

KamraToff har varit representerat på SMKR Centrala möte (båt Åbo) 2019-04-09-10 och vid SMKR 

regionsträff N i Boden 2019-10-08 samt vid SMKR anordnade regionala möten (ÖN och Väst).  
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För att stötta den traditionsvård, som genomförs av Militärmuseiföreningen i Jämtland (Milmus Z), 

stödjer föreningen verksamheten ekonomiskt. Arbetet med Milmus Z stöds även med omfattande 

ideella personella resurser. 

 

Lokala och regionala kamratmöten har genomförts i varierande omfattning. 

 

Övriga verksamheter där KamraToff deltagit: 

• FMTS Vårfest (maj). 

• Specialistofficersexamen vid FMTS (december). 

• FMTS julavslutning (december). 

• Garnisonschefen i Halmstad adventsmottagning (december). 

 

En kontinuerlig utveckling har genomförts av hemsidan och det digitala medlemsregistrerings-

systemet. 

 

 

 

Torgny Henryson 

Föreningsordförande 

 

Per Gunnar Persson 

Styrelseordförande 

Leif Küller 

Vice styrelseordförande 

Carl Hallenborg 

Sekreterare 

 

Karl Jönsson 

Kassör 

 

Jan Brolin 

Ledamot 

 

Kurt Hauptmann 

Ledamot 

 

Fredrik Finér 

Ledamot 

 

Niklas Jörnsby 

Ledamot 

 

Kaj Sandström 

Ledamot 

 

Lars Öberg 

Ledamot 

 

Christer Lagert 

Suppleant 

 

Jan Nyström 

Suppleant 
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Resultaträkning 2019 samt Budgetförslag 2020/2021 

Resultaträkning 2019 Budgetförslag 

INTÄKTER    2020  2021 

3900 Medlemsavgifter 42 375,01 35 000,00 35 000,00 

3910 Frivilliga Bidrag 900,00 500,00 500,00 

Erhållna bidrag      

3989 Övriga bidrag 35 000,00 35 000,00 35 000,00 

S:a Intäkter 78 275,01 70 500,00 70 500,00 

KOSTNADER       

5800 Resekostnader 18 056,44 25 000,00 25 000,00 

6110 Kontorsmaterial 0,00 600,00 600,00 

6120 Datamedia 95,00 0,00 0,00 

6150 Trycksaker 4 897,00 1 000,00 1 000,00 

6170 Profilprylar 0,00 1 000,00 1 000,00 

6250 Porto 2 864,00 5 000,00 5 000,00 

6260 Avg. Pg- & Swishbetaln. 189,00 200,00 200,00 

6270 Årsavg.Pg & Swish 1 600,00 1 600,00 1 600,00 

6275 Årsavg. Hemsidan 1 068,75 2 500,00 2 500,00 

6280 Årsavg.SMKR 425,00 500,00 500,00 

6285 Årsavgift Milmus Z 300,00 300,00 300,00 

6288 Traditionsvård 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

6290 Möten SMKR 0,00 4 000,00 4 000,00 

6405 Arbetssammanträden 906,00 1 000,00 1 000,00 

6407 Årsmöteskostnader -732,00 12 000,00 12 000,00 

6450 Blommor 0,00 500,00 500,00 

6490 Examensgåvor 2 285,00 4 000,00 4 000,00 

6993 Bidrag möten 0,00 500,00 500,00 

S:a Övriga kostnader 41 954,19 69 700,00 69 700,00 

Nettoresultat 36 320,82 800,00 800,00 

Balansräkning 2019     

Tillgångar Ing balans Perioden Utg. balans 

1920 Postgiro 136 180,56 36 320,82 172 501,38 

1930 Sparkonto 100 000,00 0,00 100 000,00 

S:a Omsättningstillgångar 236 180,56 36 320,82 272 501,38 

Eget kapital och skulder       

2010 Eget kapital -166 294,41 -806,15 -167 100,56 

2019 Redovisat resultat -806,15 -35 514,67 -36 320,82 

S:a Eget kapital -167 100,56 -36 320,82 -203 421,38 

Kortfristiga skulder       

2400 Obet resestipendier -20 000,00 0,00 -20 000,00 

2410 Specoff. Stipendier -49 080,00 0,00 -49 080,00 

S:a Kortfristiga skulder -69 080,00 0,00 -69 080,00 
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Revisionsberättelse 2019 

(Revisorernas undertecknade orginalhandling förvaras hos föreningens sekreterare) 

 

REVISIONSBERÄTTELSE 

för 

Kamratföreningen försvarets tekniska officerare 

Verksamhetsåret 2019-01-01—2019-12-31 

 

Undertecknade utsedda att granska styrelsen i Kamratföreningen försvarets tekniska officerare verk-

samhet och förvaltning för 2019, får härmed avge följande berättelse. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed. 

Vi har tagit del av handlingar, som kunnat ge oss upplysningar om styrelsens och föreningens verk-

samhet samt om föreningens ekonomi. 

Vi har granskat föreningens verifikationer, verifikationslistan, huvudboken, resultatrapporten, balans-

rapporten samt verksamhetsberättelsen. Vi har även granskat mötesprotokollen från årsmötet och sty-

relsemötena samt följt föreningens verksamhet under året genom att ta del av den information som 

getts genom TIFF, KamraTnytt och på hemsidan. 

Mot den ekonomiska förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt vad som framgår av 

verifikationer, bokföring och verksamhetsberättelsen samt utifrån styrelseprotokoll och vår övriga 

kännedom om föreningens verksamhet finns enligt oss inte anledning till anmärkningar. Det är vår 

uppfattning att föreningens styrelse utfört ett förtjänstfullt arbete och att så väl ekonomiska som andra 

underlag vittnar om en mycket välskött verksamhet.  

Därför föreslår vi årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019-01-01—2019-

12-31. 

 

Halmstad 2020-03-21 

 

…………………………………………………          ………………………………………………… 

Bo Andersson Sören Lindby 
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Verksamhetsår 2020  

Verksamhetsberättelse för KamraToff 2020 

 

KamraToff verksamhet under år 2020 har kraftigt påverkats av pandemin. 

  

2020 års kamratträff ställdes in. 

 

Årsmötet 2020 flyttades först till ett tänkt genomförande i oktober 2020 men även det fick flyttas till 

våren 2021. 

 

Samtliga invalda styrelsemedlemmar förlängde sina mandat. Vilket innebar att: 

Föreningsordförande var Torgny Henryson och styrelseordförande var 

Per Gunnar Persson. 

 

Styrelseledamöter:  

Kaj Sandström, Carl Hallenborg, Karl Jönsson, Lars Öberg, Leif Küller, Niklas Jörnsby, Kurt 

Hauptmann, Jan Brolin och Fredrik Finér samt Christer Lagert och Jan Nyström som suppleanter. 

 

Styrelsen har sålunda under året bestått av Per Gunnar Persson (styrelseordförande), Leif Küller (vice 

styrelseordförande), Carl Hallenborg (sekreterare), Karl Jönsson (kassör), Fredrik Finér (ledamot), 

Niklas Jörnsby (ledamot), Jan Brolin (ledamot), Kurt Hauptmann (ledamot), Kaj Sandström (ledamot), 

Lars Öberg (ledamot) samt Jan Nyström och Christer Lagert som suppleanter. 

 

Revisorer har under året varit Bo Andersson och Sören Lindby. Revisorsuppleanter har varit Håkan 

Schweitz och Clas-Göran Paulsson. 

 

Valberedning har varit Jan Lindgren (sammankallande) vilken dock lämnade sitt uppdrag inför styrel-

semötet i december, Jan Sandin och Jan-Erik Lövgren. 

 

Under året har Lars Öberg varit medlemsregistrator och Christer Lagert IT-ansvarig. 

 

Årsavgiften för 2020 har varit 125:-. Antalet medlemmar 2020-12-31 var 400 stycken. Beträffande 

föreningens ekonomi har intäkterna under 2020 varit 57 200 kr. Intäkterna är medlemsavgifter och 

bidrag från FM. 2020 års kostnader har varit 36 103 kr. Kostnaderna är främst att hänföra till resor, 

examensgåvor, porto och stöd till Militärmuseiföreningen i Jämtland (Milmus Z). 

 

Under verksamhetsåret har fyra protokollförda styrelsesammanträden genomförts. Därutöver har 

ett extra styrelsemöte genomförts där minnesanteckning gjorts. 

 

Två nummer av föreningstidningen KamraTnytt har utgivits och ett antal artiklar har publicerats i 

TIFF (Teknisk Information För Försvarsmaterieltjänsten). 

 

Examensgåva har delats ut till Bäste studerande i respektive Specialistofficerskurs vid FMTS. 

 

KamraToff har varit representerat på SMKR digitala representantskapsmöte genom Förenings-

ordföranden. 
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För att stötta den traditionsvård, som genomförs av Militärmuseiföreningen i Jämtland (Milmus Z), 

stödjer föreningen verksamheten ekonomiskt. Arbetet med Milmus Z stöds även med omfattande 

ideella personella resurser. 

 

Lokala och regionala kamratmöten har inte genomförts på grund av pandemin. 

 

Övriga traditionsenliga verksamheter där KamraToff brukar representera har ställts in på grund av 

pandemin. 

 

En kontinuerlig utveckling har genomförts av hemsidan och det digitala medlemsregistrerings-

systemet. 

 

Årsmöte 2021 planeras att genomföras digitalt 2021-04-21. Då tillsammans med det framflyttade 

årsmötet för verksamheten 2020. 

 

Torgny Henryson 

Föreningsordförande 

 

Per Gunnar Persson 

Styrelseordförande 

Leif Küller 

Vice styrelseordförande 

Carl Hallenborg 

Sekreterare 

 

Karl Jönsson 

Kassör 

 

Jan Brolin 

Ledamot 

 

Kurt Hauptmann 

Ledamot 

 

Fredrik Finér 

Ledamot 

 

Niklas Jörnsby 

Ledamot 

 

Kaj Sandström 

Ledamot 

 

Lars Öberg 

Ledamot 

 

Christer Lagert 

Suppleant 

 

Jan Nyström 

Suppleant 
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Resultaträkning 2020 samt Budgetförslag 2021/22 

Resultaträkning 2020 Budgetförslag 

INTÄKTER    2021 2022  

3900 Medlemsavgifter 22 575,00 35 000,00 35 000,00 

3905 Förtida medlemsavgifter 21 525,00     

3910 Frivilliga Bidrag 3 100,00 500,00 500,00 

Erhållna bidrag      

3989 Övriga bidrag 10 000,00 30 000,00 30 000,00 

S:a Intäkter 57 200,00 65 500,00 65 500,00 

KOSTNADER       

5800 Resekostnader 8 401,00 10 000,00 25 000,00 

6110 Kontorsmaterial 0,00 600,00 600,00 

6150 Trycksaker 4 494,00 10 000,00 10 000,00 

6170 Profilprylar 0,00 1 000,00 1 000,00 

6230 Datakommunikation 690,00 800,00 800,00 

6250 Porto 12 036,00 5 000,00 10 000,00 

6275 Årsavg. Hemsidan 1 287,50 2 500,00 2 500,00 

6280 Årsavg.SMKR 449,00 500,00 500,00 

6285 Årsavgift Milmus Z 300,00 300,00 300,00 

6288 Traditionsvård 5 000,00 10 000,00 10 000,00 

6290 Möten SMKR 0,00 2 000,00 4 000,00 

6405 Arbetssammanträden 130,00 1 000,00 1 000,00 

6407 Årsmöteskostnader 0,00 0,00 100 000,00 

6450 Blommor 0,00 500,00 500,00 

6490 Examensgåvor 1 160,00 4 000,00 4 000,00 

6570 Bankkostnader 2 156,00 2 500,00 2 500,00 

6993 Bidrag möten 0,00 500,00 500,00 

S:a Övriga kostnader 36 103,50 51 200,00 173 200,00 

Nettoresultat 21 096,50 14 300,00 -107 700,00 

  Balansräkning 2020     

Tillgångar Ing balans Perioden Utg. balans 

1920 Postgiro 172 501,38 21 096,50 193 597,88 

1930 Sparkonto 100 000,00 0,00 100 000,00 

S:a Omsättningstillgångar 272 501,38 21 096,50 293 597,88 

Eget kapital och skulder       

2010 Eget kapital -167 100,56 -56 320,82 -223 421,38 

2019 Redovisat resultat -36 320,82 15 224,32 -21 096,50 

S:a Eget kapital -203 421,38 -41 096,50 -244 517,88 
     
Kortfristiga skulder       

2400 Obet resestipendier -20 000,00 20 000,00 0,00 

2410 Specoff. Stipendier -49 080,00 0,00 -49 080,00 

S:a Kortfristiga skulder -69 080,00 20 000,00 -49 080,00 
     

S:A Eget kapital och skulder -272 501,38 -21 096,50 -293 597,88 
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Revisionsberättelse 2020 

 (Revisorernas undertecknade orginalhandling förvaras hos föreningens sekreterare) 

 

 

 

REVISIONSBERÄTTELSE 

för 

Kamratföreningen försvarets tekniska officerare 

Verksamhetsåret 2020-01-01—2020-12-31 

 

Undertecknade utsedda att granska styrelsen i Kamratföreningen försvarets tekniska officerare verk-

samhet och förvaltning för 2020, får härmed avge följande berättelse. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed. 

Vi har tagit del av handlingar, som kunnat ge oss upplysningar om styrelsens och föreningens verk-

samhet samt om föreningens ekonomi. 

Vi har granskat föreningens verifikationer, verifikationslistan, huvudboken, resultatrapporten, balans-

rapporten samt verksamhetsberättelsen. Vi har även granskat mötesprotokollen från styrelsemötena 

samt följt föreningens verksamhet under året genom att ta del av den information som getts genom 

TIFF, KamraTnytt och på hemsidan. 

På grund av COVID-pandemin har inte det ordinarie årsmötet 2020 kunnat genomföras. Vi revisorer 

kan konstatera att styrelsen hanterat detta på ett föredömligt sätt. 

Mot den ekonomiska förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt vad som framgår av 

verifikationer, bokföring och verksamhetsberättelsen samt utifrån styrelseprotokoll och vår övriga 

kännedom om föreningens verksamhet finns enligt oss inte anledning till anmärkningar. Det är vår 

uppfattning att föreningens styrelse utfört ett förtjänstfullt arbete och att så väl ekonomiska som andra 

underlag vittnar om en mycket välskött verksamhet.  

Därför föreslår vi årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020-01-01—2020-

12-31. 

 

Halmstad 2021-02-09 

 

…………………………………………………          ………………………………………………… 

Bo Andersson Sören Lindby 
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Verksamhetsplan 2021/2022 

1. Genomför styrelsemöten under september alternativt oktober samt i februari. 

2. Revidera överenskommelsen om stöd med FMTS. 

3. Planera för och genomför årsmöte med KamratTräff våren 2022. Årsmötesarrangemanget utgör 

25-årsjubileum. 

4. Stöd Milmus Z. 

5. Utge två nummer av KamraTnytt (höst och vår). 

6. Medverka i framtagningen av TIFF (fyra nummer per år). 

7. Deltag i SMKR nationella och regionala möten. 

8. Deltag i SOU examen vid FMTS. 

9. Deltag i FMTS julavslutning. 

10. Deltag i FMTS vårmiddag. 

11. Deltag i gemensamt adventsfirande i Östersund. 

12. Deltag i C Lv 6 adventsmottagning. 

13. Genomför eventuellt deltagande i veterandag/-dagar. 

 

Medlemsavgift 

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2022, alltså 125 kr. 

 

Årsmöte 2022 

Styrelsen föreslår att årsmötet ger styrelsen inriktningen att påbörjad planering fullföljs för ett 25-års-

jubileum genomförs i Östersundstrakten i maj 2022. 

 

Årsmöte 2023 

Styrelsen föreslår att årsmötet ger styrelsen inriktningen att årsmötesarrangemanget 2023 genomförs 

på Berga (Marinbasen) alternativt i Luleå-/Bodenområdet. 

 

Valberedningens förslag 

• Föreningsordförande Torgny Henrysson (omval) 

• Styrelseordförande Per Gunnar Persson (omval) 

• Omval av Leif Küller, Niklas Jörnsby, Kurt Hauptman och Fredrik Finér (2 år) 

• Omval av Lasse Öberg som tillfällig ledamot (1 år) 

• Nyval av Jan Nyström som ledamot (2 år) 

• Nyval av Ivar Fredriksson som suppleant (2 år) 

• Omval av Bo Andersson och Sören Lindby som revisorer 

• Omval av Håkan Schweitz och Clas-Göran Paulsson som revisorssuppleanter 

 

Styrelsens förslag 

• Valberedning: Styrelsen föreslår Jan-Erik Lövgren (sammankallande), Jan Sandin och Jan 

Lindgren. 

• Hedersmedlem: Styrelsen föreslår att Jan Brolin utnämns till hedersmedlem. 



    

 
 

   
KamraToff Datum  

Kamratföreningen försvarets tekniska officerare 2021-03-15 Sid 13 (20) 

 

Rekordmånga nya specialistofficerare 

Text: Charlotte Pettersson/MHS H, Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten 

 

I december varje år får Försvarsmakten ett mycket viktigt tillskott av nya specialistofficerare. I 

år fler än någonsin. Drygt 330 nyutnämnda sergeanter har nu avslutat sin specialistofficers-

utbildning. De innebär ett betydande bidrag till Försvarsmaktens tillväxt och ökade försvars-

förmåga. 

 

– De nya specialistofficerarna kommer nu till en Försvarsmakt som ges förutsättningar att fortsatt 

utvecklas till en starkare organisation, konstaterar ÖB Micael Bydén. I denna resa har de alla och envar 

en mycket viktig roll att fylla. De ska nu ta ett kliv fram och leda och utbilda delar av våra krigs-

förband. De ska som goda förebilder med djupa kunskaper, sida vid sida med officerarna, fortsätta 

stärka och utveckla vårt ledarskap och vår organisation. 

Anställningsbara specialistofficerare trots pandemi 

Årets specialistofficerskull representerar ett trettiotal olika professioner ur samtliga försvarsgrenar och 

stridskrafter. En tre terminer lång grundläggande specialistofficersutbildning vid Försvarsmaktens 

olika skolor och centrum är nu genomförd med gott resultat, trots pågående pandemi som tvingat fram 

anpassningar av utbildningen på olika sätt. Delar har till exempel genomförts som distansutbildning. 

– Självklart har det varit en utmaning att gå en till stor del praktisk utbildning under detta coronaår, 

berättar Ulrika Johannesson, sergeant på Första operativa logistikbataljon vid Försvarsmaktens 

tekniska skola. Många omfall, restriktioner och snabba beslut har påverkat oss. Men det har också gett 

oss möjlighet till värdefull praktik på hemförbandet.  Kompetenta och förstående plutonchefer och 

lärare har stöttat oss genom de friktioner som uppstått. 

Redo att göra skillnad  

Nu väntar fortsatt lärande och handledning på förbanden för att skaffa den djupa yrkesskicklighet som 

kännetecknar en riktigt duglig specialistofficer. Viljan att börja hugga in och bidra med utökat ansvar i 

ny befattning är stor. 

– Jag vill vara där jag behövs och gör skillnad, konstaterar Ulrika, tidigare strids- och hjulfordons-

mekaniker. Som teknisk officer behövs jag i Försvarsmakten och jag kan göra skillnad ända ner på 

individnivå. Jag ser särskilt fram emot att få börja använda mina nya pedagogiska verktyg under det 

kommande året när jag ska vara instruktör på reservdelsmansutbildningen och förhoppningsvis också 

får gå i chefsbefattning under de värnpliktigas slutövning. 

ÖB välkomnar nytillskottet 

Även avslutet på utbildningen fick corona-anpassas i år. Under den gångna veckan har mindre, men 

ändå värdiga, examensceremonier genomförts på ett femtontal platser i landet för att minska resandet 

och begränsa antalet sociala kontakter. ÖB Micael Bydén har också fått anpassa sin medverkan i den 

rådande situationen: 

– Jag hade gärna träffat och personligen fått gratulera var och en av de nya specialistofficerarna, men 

jag får på annat sätt, på distans, varmt välkomna dem i sin nya roll i Försvarsmakten. De är efterläng-

tade. Tillsammans bygger vi ett starkare försvar som möter varje hot och klarar varje utmaning. 
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Värdig ceremoni på Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) den 3:e decem-

ber med fanfar för nyblivna specialistofficerare. 

 

 

 

 
Nu känner jag mig glad och stolt, sammanfattar sergeant Ulrika Johannesson 

(till höger). Jag trivs otroligt bra med att vara en del av Försvarsmakten och 

ser fram emot att fortsätta utvecklas, specialisera mig inom mitt område och 

samla mer erfarenhet.  
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Slutövning teknisk tjänst för SOU 

Text och foto: Fredrik Morén FMTS/UtbE 

 

 

Under vecka 048 genomförde SOU kadetter från FMTS Utbildningsenhet (UtbE) traditionsenlig slut-

övning i teknisk tjänst, även benämnd som övning Orion. Årets övning blev annorlunda med hänsyn 

till Covid-19 och den anpassning som krävdes. Grupperingen var koncentrerad till nedre området på 

FMTS men vissa moment genomfördes i närområdet.  

Syftet med övningen är att kadetterna ska kunna omsätta teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter 

i och utanför lektionssalen samt ge dem möjligheter att få praktiska erfarenheter under verklighetslika 

förhållanden. Vissa moment genomfördes nästan enligt plan medan vissa moment tvingades göras om 

och något moment utgick helt ur övningen. 

I övningen deltog kadetter och befäl ur SOU* inriktning sjö syte/vt**, marktekniker elektro och 

marktekniker mekanik tillsammans med personal ur Grundläggande teknikavdelningen (GTA), 

Marksystemavdelningen (MarksystA), Linjeavdelningen (LinjeA) samt Ledningssystemavdelningen 

(LedsystA). Totalt deltog 50 personer under övningen. 

I by 83 norra och södra övade SOU marktekniker mekanik bland annat reperationskedjan från klassifi-

cering/prioritering av skadade fordon, beställning av reservdelar tills att fordonen var reparerade och 

kunde återlämnas. Man arbetade även med en stor mängd skarpa objekt så som personbil, terrängbil 

och lastbilar, totalt reparerades eller åtgärdades närmare 60 större eller mindre fel. Under övningen 

genomförde man också motorlyft på stridsfordon 90 och stridsvagn 122. Den lätta repgruppen övande 

utgående samt omhändertagande av fordon. Även krigsskadereperation (KSR) genomfördes på ett par 

fordon 

 

  

Motorbyte av stridsfordon 90 i full gång. 
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Under veckan fick SOU Sjö bege sig till Halmstadshamn för att lösa ett radarproblem på skjutfälts-

båten "Raketen". Ordinarie radar var utslagen och ingen reparation var möjlig i tid. Eftersom det skulle 

vara en tillfällig installation, fick de inte göra några ingrepp i själva båten eller ersättningsradarn och 

efter återställning skulle inga spår efter den synas i eller på båten. Ytterligare en uppgift var att under-

söka en fjärrstyrd undervattensfarkost, Remotely operated vehicle (ROV), där det både ingick fel-

sökning samt test av enheten nere i hamnen. 

Sjökadetterna fick även en uppgift att planera och genomföra en ombasering av Raketen från Halmstad 

till Ö-varvet. 

 

Undersökning av en fjärrstyrd undervattensfarkost (ROV) i lektionssalsmiljö, 

därefter testkörning nere i hamnen. 

SOU marktekniker elektro har under veckan genomfört bland annat radio-rek och pejling efter miss-

tänkt radiosändare vilket inte var det lättaste i praktiken. Att använda sina kunskaper i lödning kom väl 

till hands då en uppgift var att bygga en egen FM-radio. Ett uppskattat moment var när marktekniker 

elektro utbildade kadetter från marktekniker mekanik på elverk 70 kVA  med både driftsättning, över-

vakning samt enklare felsökning och åtgärder. 

 

Ett moment är att bygga en egen FM-radio. Utbildning av driftsättning och 

övervakning  på elverk 70 kVA.  

Torsdagen den 3 december tar SOU-kadetterna sin efterlängtade examen och därefter ett lika efter-

längtat juluppehåll. 

Ansvarig för övningen, mj Fredrik Morén, vill passa på att tacka alla inblandade för en positiv och 

givande slutövning. 

FÖRKORTNINGAR 

*SOU: Specialistofficersutbildning 

** Syte/vt: Systemtekniker/Vapentekniker 
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Information från MilmusZ/Teknikland 

Text och foto: Jan Nyström 

Verksamheten vid Teknikland har fortsatt gått på sparlåga. Inriktningen är emellertid att museet ska 

hållas öppet i sommar. Föremålsprojektet har också varit vilande på grund av pandemin. Vi är ivriga 

att ta tag i utställning och inventering igen så fort Covid-19 hotet är borta.  

I förra numret (KamraTnytt 2020-2) hade vi frågor på två föremål, och vi har fått svar från Gunnar 

Westermark i Luleå som identifierade föremål nr 1. Det är helt enkelt en hållare med stöd för filning 

och skränkning av sågtänderna på en timmersvans. Tack för ditt telefonsamtal Gunnar. 

 

 

 

Nu önskar vi få veta vad detta är för föremål. 

Det ligger bland radarmaterielen. Du som vet 

dess benämning och funktion får gärna ringa 

Jan Nyström. (0733-45 60 28). 

 

 

 

Orientering, Traditionsgruppmöte Militärregion Norr (MRN) 20-12-09 

Text: Kaj Sandström 

Mötet genomfördes som Videomöte och till mötet var inbjudna kamratföreningar från Övre Norrland 

(ÖN) och Nedre Norrland (NN) där vår förening även var inbjuden med anledning av vår koppling till 

MilmusZ. 

Mötet var också lagt i tid så att det sammanföll med Kamratföreningarnas dag och videolänken styrdes 

från Bodens garnison med programmet ”smartmeeting.se” som fungerade alldeles utmärkt med ett 10-

tal deltagare där några kamratföreningar representerades av SMKR ÖN och SMKR NN. 

Efter en kort presentation av varje deltagare fick var och en redovisa respektive förening och jag fick 

då tillfälle att orientera om vår förening. Presentationen skulle vara kortfattad och ett mer detaljerat 

underlag har också skickats in efter anvisningarna inför mötet. 

Mötet handlade mest om traditionsfrågor och stöd för olika föreningar vilket också mynnade ut i ett 

beslut att under 2021 kommer en översyn av samtliga överenskommelser där man avser att tydliggöra 

de olika uttryck som florerar exempelvis värdförband, traditionsvårdande/bärande/bevarande förband 

och stödjande förband. Det anses att det inte råder ”ordning och reda” i dessa och risk för missförstånd 

och sammanblandning föreligger. Ärendet lyfts till högkvarteret för handläggning. 

I övriga sammanhang inom SMKR möten deltar vi inom SMKR NN som omfattar kamratföringarna 

inom Milmus Z Östersund (I5, A4, F4, KamraToff) och kamratföreningarna för I21 Sollefteå och KA5 

i Härnösand. Dessa regionala möten genomförs omväxlande på dessa orter årsvis och sammankallande 

och ledning av dessa möten är Sven Mattsson (Fältjägare men även medlem i vår förening). 
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Medlemmar som avlidit: 

 

Jan Fredholm Växjö 84 år 

Jan-Erik Häll Boden 81 år 

 

 

 

Slutligen - En påminnelse från vår medlemsregistrator! 

Det är viktigt att vi har rätt kontaktuppgift till dig. Vid mailutskick till de som avsagt sig information 

per post, kan vi avläsa hur många som tar del av utskicken. Tyvärr verkar många inte öppna sina mail, 

vilket kan bero på att det föreligger felande mailadress. Det finns fortfarande ett antal som ännu INTE 

gett sitt medgivande till att finnas i föreningens medlemsregister i enlighet med GDPR trots påmin-

nelse. Vill man inte finnas i registret så kan man alltså INTE kvarstå som medlem. 

Gör en uppdatering av dina uppgifter via hemsidan eller mail till medlemsreg@kamratoff.se 

Föreningens INTEGRITETSPOLICY finns att läsa på hemsidan.  
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RÖSTSEDEL 
Röstsedel att nyttja inför digitala årsmötet avseende verksamhetsåren 2019 och 2020. 

Röstberättigade är medlemmar som erlagt medlemsavgift för år 2019 och 2020. 

 

Medlemsnummer  

Namn  

 

Beslutsunderlag är presenterat i detta nummer av KamraTnytt. Tidningen är även publicerad digitalt på 

föreningens hemsida: www.kamratoff.se 

 

 

 

Godkännande av verksamhetsåret 2019 

Beslutsunderlag framgår av sidorna 4 - 7 i KamraTnytt Ja Nej 

Verksamhetsberättelse   

Resultat- och Balansräkning   

Revisionsberättelsen   

Styrelsens ansvarsfrihet   

 

 

 

 

Godkännande av verksamhetsåret 2020 

Beslutsunderlag framgår av sidorna 8 - 11 i KamraTnytt Ja Nej 

Verksamhetsberättelse   

Resultat- och Balansräkning   

Revisionsberättelsen   

Styrelsens ansvarsfrihet   
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Allt beslutsunderlag för följande punkter framgår av sidan 12 i KamraTnytt, förutom ”Budget” 

som återfinns på sidan 10.  

 

Fastställande för verksamhetsåret 2021 Ja Nej 

Verksamhetsplan   

Budget   

Medlemsavgift 2022   

Årsmöte 2022   

Årsmöte 2023   

 

 

Valberedningens förslag för verksamhetsåret 2021 Ja Nej 

Föreningsordförande   

Styrelseordförande   

Styrelseledamöter och suppleanter för om/eller nyval   

Revisorer   

 

 

Styrelsens förslag för verksamhetsåret 2021 Ja Nej 

Valberedning   

Hedersmedlem   

 

 

Eventuella synpunkter att framföra till styrelsen 
( Synpunkter kan alltid skickas som mail till styrelsen@kamratoff.se ) 

 

 

 

 

 

 

Har du inte förutsättning att avge digitalt svar insänder du senast 2021-04-10 denna röstsedel ifylld till:  

KamraToff, c/o Jan Nyström, Villavägen 4, 835 40 Nälden. 


