
 

 

KamraToff 

 

Kamratföreningen försvarets tekniska 

officerare 
 

KamraToff bildades 1997 med det övergripande syftet att främja 

och utveckla samhörigheten mellan såväl avgångna som aktiva 

officerare i försvarets tekniska tjänst. 

Årsmöten genomförs vid någon av FM garnisoner. Bilden är från 2022 års 

kamratträff 

Rikstäckande verksamhet 
Föreningen är landsomfattande och Försvarsmaktens Tekniska 

Skola (FMTS) är den enhet i FM som kamratföreningen i första 

hand samverkar med. Genom utbyte av information och 

erfarenheter ska vi stödja den tekniska tjänsten i försvaret 

med underlag för rekrytering, teknisk utbildning, försvars-

information och veteranstöd. 



 

 

Årsmötet 2022 i Östersund, studiebesök på Wången AB som är 

en av hästnäringens riksanläggningar i Sverige 

Aktiviteter  
Under verksamhetsåret genomförs ett antal sammankomster 

och kamratmöten, dels centralt dels lokalt, under trivsamma 

former. En höjdpunkt är den årliga riksgemensamma 

kamratträffen. Under tre dagar umgås vi inom ramen för ett 

program som, förutom själva årsmötet, vanligtvis omfattar 

försvarsinformation och intressanta studiebesök och 

kulturella/historiska inslag. Mest uppskattad är nog kanske 

ändå den gemensamma kamratmiddagen då vi äter gott och 

umgås med trevliga kamrater.  

Många av medlemmarna är aktiva inom vårt försvarshistoriska 

arv och arbetar med olika museifrågor. Föreningen är en av 

initiativtagarna till museiverksamhet i Östersund med 

Jämtlands Militärmuseiförening, med främsta syftet att 

förvalta arvet efter Försvarsmaktens verksamhet i Jämtland, 

bl.a. Arméns Tekniska Skola(ATS). 



 

 

Vi medverkar aktivt i FM veteranstödsarbete i enlighet med FM 

och SMKR inriktningar. Det innebär att vi kan förmedla 

information om veteran- och anhörigverksamheten och kontakt 

till den myndighet eller organisation som bäst kan svara upp på 

efterfrågade behov. Vi deltar i veteran- och anhörigträffar och 

medverkar i olika veteranceremonier  

Stöd till FMTS  
En viktig del av vår verksamhetsidé är att stödja FMTS i olika 

sammanhang med fokus på specialistofficersutbildningen i 

teknisk tjänst.  

 

Avslutning för specialistofficerare vid FMTS 2021 KamraToff representant 

överlämnar gåvor till bäste studerande. 

 

 



 

 

 

Årsmötet 2022 i Östersund, studiebesök på Teknikland utanför Östersund. 

Information  
Information inom och om föreningen förmedlas genom 

försvarstidningen Teknisk Information För 

Försvarsmaterieltjänsten (TIFF) samt via föreningens egna 

informationsblad KamraTnytt som utkommer med ett vår och 

ett höstnummer med förenings- och försvarsinformation. Vi 

publicerar också löpande föreningsinformation på vår hemsida.  

Hur blir man medlem?  
Alla som är, eller har varit, officer i teknisk tjänst i 

Försvarsmakten kan bli medlem. Efter styrelsebeslut kan även 

de, som på ett positivt sätt bidragit till den tekniska tjänsten, 

antas som medlem. Medlem blir du enklast genom att gå in på 

kamratföreningens hemsida http://www.kamratoff.se/ via 

länken ”Bli medlem” och ange ditt namn, adress, mailadress 

och födelsedatum. Önskar du ytterligare information? Kontakta 

någon av styrelsemedlemmarna! Klicka på länken ”Styrelsen”. 


