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Styrelseordförande har ordet
Bästa medlemmar
Visserligen är inte ett mannaminne så långt som man kanske tror, men nog kommer sommaren 2013
att hamna på tio i topp, för er alla som liksom jag njutit av en svensk sommar när den är som bäst.
Dock, styrelsen har haft sitt sedvanliga styrelsemöte på FMTS den 18 september och då är hösten i
faggorna och även KamraTnytt höstnummer.
Årsmötet 2013 och nästa årsmöte 2014
Beträffande årsmötet på Skaraborgs flygflottilj på Såtenäs som samlade ca 70 medlemmar så finns
ett reportage om detta i TIFF nr 3 och fina bilder finns ju redan som vanligt på vår hemsida.
Årsmötesprotokollet bifogas som vanligt höstnumret, av detta framgår bl.a. att vi fick en ny
föreningsordförande, Stig-Olof Krohné, som är stf C på FMTS. Vi hälsar Stig-Olof varmt
välkommen, han kunde inte närvara vid årsmötet så vi återkommer med en närmare presentation när
han blivit varmare i kläderna.

Vid årsmötet tackade vi också
Mats Klintäng för at han ställt
upp ytterligare ett år som
föreningsordförande.
Här får Mats en bokgåva av
Jan Sandin för sina insatser.

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att i första hand försöka få nästa årsmöte på Amfibieregementet
vilket inte kan genomföras pga Amf 1 arbetsläge.
Planeringen för annan alternativt plats har påbörjats.
Det blir som vanligt vackra vårdagar i maj, tisdag till torsdag för att underlätta resandet.
Inbjudan kommer i KamraTnytt vårnummer och på hemsidan.
Styrelsemöte på FMTS och veteranstöd
Vid vårt styrelsemöte på FMTS så avhandlade vi bl.a. vårt avtal och veteranfrågan. Vi har ju sedan
ett år ett avtal som reglerar förhållanden mellan FMTS och KamraToff. Det är ett bra avtal som ger
oss ett gott och flexibelt stöd främst för tjänster vid våra årsmöten och tryckt information.
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Veteranstödet är riktigt i stöpsleven i och med att FM fått i uppdrag att i högre grad än tidigare ge
stöd till veteraner. FM har etablerat en organisation på alla sina förband med veteranhandläggare
och FM skall också knyta till sig organisationer som kan stödja FM för att klara denna grannlaga
uppgift. Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund(SMKR) som vi tillhör är en av dessa
organisationer.( Läs mer om detta på sidan 12.) C FMTS ser nu ingen anledning att ändra vårt avtal
med anledning av veteranstödets utformning utan vi avvaktar vidare utveckling för att se vad
framtiden kan ställa för krav på oss och andra.
Stipendierna
I år har vi i likhet med föregående år få sökande till stipendierna. Vårt stipendium och de övriga tre
som vi förmedlar från industrin är en viktig del av vårt åtagande gentemot FMTS. På senaste
styrelsemötet så diskuterade vi om att se över formerna för dessa med en inriktning att anpassa
stipendierna mot dagens förutsättningar. Detta har nu skett och du finner en närmare presentation av
styrelsens beslut och förslag till nästa årsmöte på sidan 13.
Våra informationskanaler
KamraTnytt, Hemsidan och TIFF är våra främsta gemensamma informationskanaler.
Jag ingår i TIFF redaktion och försöker så gott det går att klara detta men jag stöd så kom igen med
artiklar eller idéer. I TIFF nr 3/2013 hittar ni inte mindre än 4 artiklar som vi är inblandade i ;
Strv 103- Ingvar Carlsson, SMKR, Aeroseum och Referat från vårt årsmöte.
Alla är välkomna med bidrag i KamraTnytt, i det här nr så är flitiga medarbetare ur AingKS 65 och
P-A Öhman med nostalgiska återblickar. Fler behövs!
På årsmötet hedrar vi alltid under året kända avlidna med en tyst minut. KamraTnytt är ett lämpligt
forum att lämna några minnesord efter en vän och arbetskamrat. I detta nummer finner ni minnesord
efter Ingvar ”Linus” Lindström på sid 21.
Vi har fått en del frågor om föreningens åldriga profil!? Åke Olsson redovisar läget på sidorna 22-24
med jubilarer och åldersfördelning och här ska noteras att vi försöker föryngra oss med hjälp av våra
stipendier, vi får se hur det går. Styrelsen har också beslutat att alla 90 åringar och därutöver är
hedersmedlemmar från och med nu.
Vår hemsida www.kamratoff.se , besöker du säkert ofta och den sköts mycket bra av vår webmaster
Lars Öberg som verkligen håller den snabbt uppdaterad och aktuell, Tack Lasse för ett fint jobb!
Historiken över ”Teknisk utbildning i armén” erbjöds alla deltagarna vid årsmöte för det facila priset
av 100 kr. Du som är intresserad anmäl detta till Åke i samband med Mälardalsträffen/Årsmötet då
vi inte kan distribuera den på annat sätt, den är mycket läsvärd!
I höstnumret hittar du också inbjudan till Mälardalsträffen 2014-02-12, tillika nästa styrelsemöte, se
K-E Lindgrens inbjudan på sid 3.
Till sist glöm inte medlemsavgiften före årsskiftet till plusgiro 618 45 79-8 och ni som har
adressförändringar eller kompletteringar med mailadresser anmäl detta till
Åke Olsson via vår hemsida: www kamratoff.se.
En God Jul och Ett Gott Nytt År tillönskas
Jan Sandin
styrelseordförande
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Kamratmöte Mälardalen på FMV 2014
FMV mötet 2013 fick en enorm positiv respons från deltagarna. Mycket händer inom
försvarsmakten och FMV varför årets möte säkert blir lika intressant.
Den 12 februari kl 1500 skall vi vara på plats
Inpassering från kl. 1400. Möjlighet till kaffe finns vid filmsal C alternativt
fika mot betalning på Restaurang Vingen
Föreläsningslokal: Filmsal C
Besöksmottagare: Öv Anders Brunnberg
Programutkast*
Föreläsare
 FMV
Öv. Anders Brunnberg
 FSV
Direktör FSV
Tomas Salzman (Ej klart)
 HKV
Öv. Torgny Henryson
 FMTM-FMTIS
Öv. Mats Klintäng
 Aktuellt från kamratföreningen
Öv.1 Jan Sandin
Kl 1800 Mingel
Kl.1900 Kamratmiddag på Restaurang Vingen, Pris: Se hemsidan
Vi räknar med att mötet avslutas senast kl. 2100
Anmäl dig snarast. Bindande anmälan senast 1 februari
Ange om du inte avser delta i middagen.
Eventuell avbokning senast fyra dagar före mötet annars debiteras vi kostnaden för middagen.
 OBS ! För inpassering behöver jag ditt personnummer
Vid mail kommer jag att verifiera att jag fått din anmälan.
*OBS ! Slutligt program kommer att finnas på vår hemsida kamratoff.se från 15 januari
¤ FSV ( Verkstäder Förråd m.m. ingår numera i FMV.)
Välkomna !
Kjell-Erik Lindgren
Gräsgatan 31, 749 41 Enköping
Telefon 0171 32329
Mail: kjell-erik.lindgren@kamratoff.

Vi har både intressant
information och
trevligt umgänge på
våra träffar oavsett om
de är i Trollhättan
eller Stockholm.
Har du möjlighet
så anmäl dig till
Mälarträffen 2014!
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Årsmöte 2013

Årsmöte 2013-05-14 PROTOKOLL
(1 bilaga)
Plats: Gripencentrum, F7, Såtenäs.
Före mötets öppnande gav Jan Sandin en kort parentation över av styrelsen kända medlemmar som
avlidit under verksamhetsåret. En tyst minut hölls för:

Henry Sjöblom, 88 år, Umeå.

Kenth Johannesson, 67 år, Bålsta.

Per-Åke Danebjer, 88 år, Kristianstad.

Dick Lindström, 64 år, Ängelholm.

Lars Bjerde, 69 år, VA USA.

Tore Wahlner, 75 år, Henån.

Sven Johnsson, 86 år, Kristinehamn.

Rolf Nordström, 90 år, Strängnäs.

Helge Wikström, 84 år, Boden.

Rune Olofsson, 73 år, Boden.

Bengt Nilsson, 68 år, Linköping.
1.

Mötets öppnande. Kl 15:10 öppnade ordföranden mötet och hälsade deltagarna välkomna.

2.

Val av mötesordförande. Mötet föreslog sittande ordförande, Jan Sandin, som fortsatte leda
mötet.
Val av mötessekreterare. Mötet föreslog sittande sekreterare, Stig Jarring, till att föra mötets
protokoll.
Val av två justerare, tillika rösträknare. Mötet föreslog Sven Bertilsson och Göran B:Son
Uller vilka valdes.
Fastställande av dagordning och deltagarförteckning. Föreslagen dagordning
fastställdes. 61 medlemmar var närvarande (se bilaga).

3.
4.
5.
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Fråga om mötets behöriga utlysning. Utlysning hade skett i vårnumret av KamraT Nytt med
utgivningsdatum 2013-03-01 samt på föreningens hemsida. Det fastställdes att mötet var utlyst
enligt stadgarna.
Behandling av fullmakter. Några fullmakter hade inte lämnats in varför punkten utgick.

8.

Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultatrapport för 2012. Verksamhetsberättelse och
Resultatrapport var publicerade i vårnumret av KamraTnytt. På ordförandens fråga huruvida
handlingarna kunde anses föredragna ansåg mötet att så var fallet varför de lades till
handlingarna.

9.

Resultat- och balansräkning för 2012. Åke Olsson kommenterade resultat- och
balansräkningen. Utfall under 2012 innebar ett plusresultat på 15,1 kkr. Orsakerna till detta var
främst att hänföra till besparingar i resekostnader och tryckkostnader (många har anmält
emailadress) och att ett antal medlemsavgifter för 2013 inbetalats i förtid. Föreningen hade i
dagsläget 475 medlemmar.
Styrelsen föreslog en oförändrad medlemsavgift (125 kr) samt att överskottet från 2012 skulle
överföras till eget kapital. Mötet antog förslagen samt fastställde resultat- och balansräkningen
för 2012.

10. Revisorernas berättelse. Revisionsberättelsen föredrogs av Rune Wahlström Revisorerna
föreslog att resultaträkningen och balansräkningen fastställs samt att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012-01-01--12-31.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2012.
12. Fastställande av verksamhet och budget intill årsmötet 2014 samt plats för detta. Kassören
föredrog förslag till budget för 2013 och 2014, vilken antogs av årsmötet.
Ordföranden visade en översikt över genomförda kamratmöten. Därefter föreslog han
alternativen för att genomföra kamratmöte 2014-05-06--08 enligt följande:
 Berga (Amf 1 m.fl.),
 Skövde och Karlsborg (P 4, TrängR, K 3 och Teknikkontor Mark),
 Villingsberg (FMTM och Bofors)
 Luleå (F 21) och Boden (I 19 / P 5, m.fl)
 Hemsö Fästning Härnösand.
Mötet beslutade att styrelsen har att hantera frågan vidare.
13. Fråga om beslut angående stipendier. Ordföranden redovisade vilka som erhållit 2012 års
stipendier:
 Saab resestipendium tilldelades Ashif Chowdary, FMTS,
 ÅF resestipendium tilldelades Fredrik Klingberg, 1.ubflj,
 KamraToff resestipendium tilldelades Per Björmark, FMTS.
 BAE resestipendium tilldelades ej någon detta år
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Han kommenterade även kort genomförandeläget för tidigare stipendiater, och redovisade
svårigheterna med att nå ut med information om våra stipendier och arbetet som pågår med att
se över kriterierna för tilldelning av stipendier.
Uppdrogs åt styrelsen att fatta beslut om 2013 års stipendier.
Därefter vidtog en diskussion om hur vi skulle kunna öka rekryteringen av nya medlemmar till
föreningen.
14. Försvarsmaktens utredning avseende kamratföreningar. Jan Sandin informerade om det
avtal som slutits mellan Försvarsmakten och SMKR (Sveriges Militära Kamratföreningars
Riksförbund) avseende stöd till veteraner och anhöriga. Ytterligare information om detta
kommer styrelsen att få senare under våren. Styrelsen återkommer när de analyserat detta och
klarat ut föreningens roll beträffande detta stöd.
15. Val av föreningsordförande och styrelseordförande intill årsmötet 2014. Anders Carlsson
redovisade valberedningens förslag. Till rollen som föreningens ordförande föreslås
ställföreträdande chefen för FMTS, Stig-Olof Krohné, vilken valdes enhälligt. Valberedningens
förslag till styrelseordförande var återval av Jan Sandin. Han valdes enhälligt. Jan Sandin
flaggade samtidigt för att vilja avgå nästa år.
16. Val av fyra styrelseledamöter och en suppleant. Ledamöter i tur att avgå var Stig Jarring,
Åke Olsson, Kjell-Erik Lindgren och Kaj Sandström. Stig Jarring hade 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.
17. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter. Per-Arne Öhman och Rune Wahlström
omvaldes som ordinarie revisorer. Claes-Göran Paulson och Håkan Schweitz omvaldes som
suppleanter.
18. Val av tre ledamöter i valberedningen varav en sammankallande . Anders Carlsson och
Jan Brolin omvaldes och Sven Bertilsson nyvaldes. Anders Carlsson är sammankallande.
Valberedningen uppmanades att föreslå nya ledamöter till styrelsen bland de medlemmar som
kunnat/hunnit närvara.
19. Övriga frågor och mötets avslutning Mats Klintäng och Stig Jarring avtackades med varsin
bokgåva för genomfört styrelsearbete.
Mötets tack framfördes till Anders Carlsson, som även fick en bok, för ett utmärkt arrangemang
av 2013 års kamratträff.
Ordföranden förklarade mötet avslutat och klubban slogs i bordet kl 16:30.

Jan Sandin
Ordförande

Stig Jarring
Sekreterare

Justeras:

Sven Bertilsson

Göran B:Son Uller
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Bilaga till Årsmötesprotokoll

Sven Ahlgren

STOCKHOLM

Lars Karlsson

UMEÅ

Per-Olof Andersson

HJO

Mats Karlsson

KRISTINEHAMN

Gustaf Ankarcrona

SOLNA

Mats Klintäng

HALMSTAD

Lennart Augustinius

ENEBYBERG

Leif Knutsson

SKÖVDE

Reinhold Berg

BENGTSFORS

Tomas Knutsson

ÖREBRO

Sven-Olof Bernhard

V:A FRÖLUNDA

Krister Koch

LILLA EDET

Sven Bertilsson

UPPSALA

Bo Lagerfalk

ÄRLA

Bror-Eric Blomqvist

KRISTINEHAMN

Christer Lagert

HISINGS KÄRRA

Sven Bohlin

SÄVEDALEN

Göran Lindblad

MALMÖ

Jan Brolin

ÖSTERSUND

Kjell-Erik Lindgren

ENKÖPING

Lars A Burman

NYKÖPING

Leif Ljung

TIMMERSDALA

Anders Carlsson

HALMSTAD

Åke Ljungberg

SÖDERTÄLJE

Ingvar Carlsson

SKÖVDE

Sven-Eric Lundin

SOLNA

Thomas Claesson

ÅKERSBERGA

Karl-Erik Niklasson

KRISTINEHAMN

Jan Edelsvärd

STALLARHOLMEN

Åke Olsson

VALLENTUNA

Rune Elofsson

EKSJÖ

Claes-Göran Paulson ÅKERSBERGA

Thomas Eriksson

MJÖLBY

Jonny Rosenquist

ARBOGA

Jan-Christer Forss

FJUGESTA

Ulf Rydberg

ÖRSUNDSBRO

Jan-Erik Fredlund

STRÄNGNÄS

Håkan Samelius

LIDINGÖ

Rune Gunnarsson

JÖNKÖPING

Bo Sandberg

SÖDERTÄLJE

Stefan Hansson

NYHAMMAR

Jan Sandin

STRÄNGNÄS

Kurt Hauptmann

LULEÅ

Håkan Schweitz

LINKÖPING

Göte Hellström

TÄBY

Per Stenklint

SÄVEDALEN

Ulf Holmberg

GÄVLE

Lars Svanström

KRISTIANSTAD

Bo Jacobsson

NYKÖPING

Gösta Svensson

GRÅBO

Stig Jarring

ÅKERSBERGA

Göran B:Son Uller

LINKÖPING

Harry Johansson

VARBERG

Rune Wahlström

KUNGSÄNGEN

Maths Johansson

KUNGSÄNGEN

Gunnar Westermark

LULEÅ

Christer Jolsäter

HÄSSLEHOLM

Per Wyholt

SÄVEDALEN

Bengt Josefsson

KIRUNA

Niklas Jörnsby

HALMSTAD

Allan Karlsson

EKSJÖ

Kamratföreningen
försvarets tekniska officerare

2013-11-13

Sida 8 (24)

34. Nordiska Militära Kamratföreningsmötet i Finland
Karelska Brigaden, Vekaranjärvi 2013-06-06--09
Text: Jan Sandin

Foto: SMKR

De nordiska kamratföreningsmötena genomförs sedan1946, vartannat år i cirkulation mellan
Danmark, Finland, Norge och Sverige. I år var det Finlands tur och besöksmålet var Karelska
Brigaden och som namnet anger så håller den hus i Karelen och där närmare bestämt i Vekaranjärvi.
För Sveriges del så är det SMKR som har uppgiften att organisera och samordna de svenska
kamratföreningarnas deltagande. Mötet samlade ca 200 deltagare från de nordiska länderna. (Läs
mer om SMKR på sid zz! )
Den svenska delegationen, med ca 35 deltagare åkte med färja från Stockholm och därefter buss från
Åbo till slutmålet.
Jag representerade vår förening och det var fint väder, intressant resmål, trevliga kamrater, vad kan
man mer begära? Här kommer en kort rapport!

Karelska Brigaden
Brigaden är sydöstra Finlands beredskapsförband och ligger inte så långt från Ryska gränsen.
Ursprungligen var brigaden förlagd till Kouvola stad men finns nu i modern tappning fler mil ut i
skogen i Vekaranjärvi med tillhörande stort skjut- och övningsområde.
Det är ett stort förband med kapacitet för ca 1500 värnpliktiga och här utbildas alla brigadens
enheter i form av bataljonsenheter för jägare, artilleri, luftvärn, signal, pionjär och underhåll.

Vi fick en grundlig förevisning av brigadens materiel.
Här ses undertecknad demonstrera skillnaden mellan svenskt och finskt artilleri!?
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Finland har allmän
värnplikt för män och
frivillig värnplikt för
kvinnor, ungefär som
Sverige hade tidigare.
Vi såg ganska många tjejer
vid vårt besök.
De hade också tillfälligt
lånat ut sin kasern för vårt
boende.
Här dock två manliga
representanter som visade
enskild soldats utrustning.

Alla värnpliktig tas ut för ett års tjänstgöring. Ledar- och specialisturval görs under de första åtta
veckorna och därefter fastställs tjänstgöringstiden till 362, 270 eller 180 dygn beroende på urval.
Ungefär 30 % gör den längre tiden, vilket innebär att för huvuddelen hinner man på brigaden utbilda
med två omgångar på ett kalenderår.
Det här verkar ju vara ett smartare system än vad vi hade i Sverige och som säkrare ger ”rätt man på
rätt plats”. Överhuvudtaget kände jag mig för några dagar förflyttad till min värnplikt(1960). Det var
ordning och reda på förbandet, artigt uppträdande och en jättestor matsal som serverade gröt på
morgonen och fruktkräm som efterrätt på lunchen.
Det finns många gemensamma nämnare
beträffande utrustning.
Här ses Rb70 i finsk tappning.
Det var också mycket intressant att se en
komplett brigad utbildas på en plats, vilka
tillfällen till samordnade övningar!

Huvudintrycket var modern materiel i bra
skick med bl a strf 90 och stridsvagn
Leopard.
Patrias pansarterrängbil ”Sisu”
finns i många former såväl här
som i Sverige
I det här ledningsfordonet är innanmätet
från Ericsson.
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Högtidligheter
Traditionsenligt så omgärdas nordiska kamratmöten av ceremonier. Vid vårt besök fick vi vara med
om flagghissningar, sjungande av nationalsånger, finskt korum lett av fältbiskopen, uppställningar
och olika högtidstal.
Krigsuppoffringar blir mer påtagliga i
Finland som bär på så hårda
erfarenheter från Finska Vinterkriget
och Fortsättningskriget.
Insatserna och minnena är fortfarande i
högsta grad levande och vi fick möta
och ta del av ett antal 90- åriga
veteraners erfarenheter från andra
världskriget.
Här syns brigadens minnessten efter
kransnedläggnings-ceremoni.

Kouvala stad som tidigare varit brigadens garnisonsort har fortfarande starka band med
regementet och anordnade musikkår och marsch till stadshuset för en mycket trevlig lunch. Här
syns svenska delegationen samlad på stadshusets trapp.
Knästående SMKR ordförande Christer Olofsson.
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Andra begivenheter och besöksminnen från Finland

Ett besök i närbelägna nationalparken
ingick, liksom fälttävlan mellan de olika
nationslagen, i det digra
besöksprogrammet.
Här begrundas övergång av hängbro i
Repovesi nationalpark.

I vederbörlig ordning gavs en avslutande gemensam middag i den stora matsalen.
Här ses honnörsbordet med värden själv brigadgeneral Timo Kivinen i centrum omgiven av de
nordiska styrelseordförandena.
Det blev en naturlig avslutning på vårt besök i Finland att på hemresan stanna till i Helsingfors för
att besöka Mannerheims museum. Mannerheim, Finlands enda marskalk, hade en fantastisk
levnadsbana född 1867 med tjänstgöring som officer i Ryssland och Polen, språkkunnig forskare,
vittberest, storjägare mm.
Han blev Finlands överbefälhavare och samlande kraft under andra världskriget och det väl ingen
överdrift att säga att hans insatser än idag präglar Finland och det finska försvaret. Han blev också
ett antal år Finlands president. Museet som inryms i Mannerheims bostad i Brunnsparken i
Helsingfors är väl värt ett besök och ger en bra bild av en kraftfull person med en märklig
levnadsbana som hade en viktig och avgörande roll i Finlands frihetskamp.
Nästa nordiska kamratmöte är 2015 och då är det Danmarks tur att vara värd, det blir säkert en lika
fin upplevelse att åka dit som det blev för mig att åka till Finland.
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Ja, som ni alla vet så är vi ju anslutna till riksorganisationen SMKR.
Genom KamraToff försorg så har SMKR fått möjligheten att presentera sig i TIFF nr 3/2013.
Riksförbundets uppgifter fram tills idag har, förutom att samordna de nordiska mötena, varit att
bevaka framför allt försvarsfrågornas utveckling inte minst på traditionsområdet samt verkar för att
sprida försvarsupplysning och vidmakthålla försvarsviljan. Därutöver har förbundet utgjort och
utgör alltjämt länken mellan landets kamratföreningar och Försvarsmaktens högkvarter.
Kamratföreningar och Veteranstöd
I dag finns kamratföreningar över hela landet, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Ett 80-tal
föreningar ingår i förbundet och är mer eller mindre aktiva inom traditionsvård, försvarsupplysning,
museiverksamhet, social samvaro etc. Flera föreningar engagerar sig i förbandens ceremoniella
verksamhet, t.ex. försvarsdagar. I varje förening finns någon eller några av de kamrater som har
tjänstgjort i utlandsstyrkorna alltsedan insatserna i Kongo för dryga 50 år sedan och fram tills idag.
Försvarsmakten har tagit hjälp av olika
ideella organisationer att, i ett
samverkande pussel, efter förmåga stödja
veteranerna och deras anhöriga
Som framgår av bilden är dessa:
Svenska Soldathemsförbundet,
Invidzonen, Fredsbaskrarna och SMKR.
Veteraner är enligt FM:s definition
nuvarande eller tidigare anställda inom
FM.

Sedan tidigare har och Sveriges Veteranförbund varit engagerade i stödet till våra utlandsveteraner.
Nu har SMKR tecknat en överenskommelse med Försvarsmakten (FM), om att kamratföreningarna
inom SMKR ska samarbeta med FM och övriga ideella organisationer för att stödja veteraner och
anhöriga.
Under innevarande år informeras kamratföreningarna om veteran- och anhörigstödet. Efterhand som
kamratföreningarna delger sina möjligheter att på olika sätt engagera sig i veteran- och
anhörigstödet kommer detta att framgå på SMKR:s hemsida www.smkr.se.
SMKR söker således kontaktpersoner, uppslag och idéer på hur stöd till veteraner kan förverkligas
och utvecklas. KamraToff deltar i november i en konferens där detta närmare kommer att
konkretiseras och vi återkommer i vårnummeret och till årsmötet.
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Stipendierna för år 2013 och framtida former
Text: Jan Sandin, Thomas Eriksson
I år har vi återigen, som nämnts inledningsvis, få sökande till disponibla stipendier. Styrelsen har
därför beslutat följande:


Kn Johan Brodd, K3 tilldelas Saab stipendium, att studera UAV-verksamhet i Australien.



Mj Stefan Nilsson, Norrbottens regemente tilldelas ÅF stipendium för att studera rutiner vid
materielundersökning av stridsskadad mtrl. Studierna skall planeras i samarbete med FMTS.

Ovanstående utdelningar sker i sedvanligt ordning vid FMTS julavslutning och då kommer inte
KamraToff stipendium för år 2013 att utdelas.
Mot ovanstående bakgrund har vi tillsammans med FMTS och övriga givare sett över formerna för
stipendierna för att bättre anpassa dem till dagens Försvarsmakt. De framtida formerna för
stipendierna diskuterades ingående i samband med styrelsemöte 18 september på FMTS möte med
representanter från FMTS och Saab.
Utveckling av utbildning och karriär för specialistofficer i teknisk tjänst är i en intressant fas och vi
ska koncentrera oss på att stödja denna grupp. Vid styrelsemöte beslutades om följande nya
inriktning:


Stipendierna skall utdelas som belöning till bästa elev i respektive kategori vid
Specialistofficersutbildningens 5-6 linjer
 Utdelning sker vid examen
 Stipendierna inriktas mot en studieresa som planeras i god tid och i ett samarbete mellan
FMTS, kamratföreningen och berörda industrier
 Studieresan föreslås bestå av besök på någon av de större militära
mässorna/utställningarna i Europa kombinerat med något/några militära besöksmål
 FMTS skall ha möjlighet att skicka följeofficerare
 FMTS ansvarar för biljettköp, så att försäkringar gäller. Finansiering sker av
kamratföreningen med stöd av de övriga stipendiegivarna
Ovanstående inriktning skall förankras med de övriga stipendiegivarna och föreläggas
kamratföreningens årsmöte för beslut. Niclas Jörnsby, FMTS utarbetar de riktlinjer som
fortsättningsvis skall gälla och hur samarbetet mellan FMTS, kamratföreningen och industrin
skall fungera.
För att om möjligt nå en föryngring i kamratföreningen beslutade styrelsen att Specialistoff
under utbildning fortsättningsvis erbjuds ett års avgiftsfritt medlemskap i föreningen.
Förhoppningsvis skall detta kunna leda till ett fortsatt medlemskap och bildande av en
”ungdomssektion”. Medlemmarna kommer att erhålla TIFF, KamratNytt etc. FMTS åtar sig att
informera om detta till berörda elever.
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Höstträff AingKS65
AingKS har haft ännu en träff, september 19-20 2012 och denna gång i Nyköping. Träffen inleddes
med ett besök på Femörefortet i Oxelösund och avslutades på F11-museet på Skavsta.

För att nå Fortet krävdes en uppfriskande
promenad i det utomordentligt vackra höstvädret.

Visningen av Fortet inleddes med att gruppen samlades vid en av Fortets kanoner. Här syns samtliga som
deltog i träffen nämligen från vänster: Bengt Josefsson, Lennart Augustinius, Maths Johansson, Åke Ljungberg,
Kurt Hauptman, Stig Jarring, Lars Burman, Göran Uller, Lennart Hjelte, Bo Sandberg och Claes-Göran
Paulsson. När bilden togs anade inte deltagarna vad som fanns i berget under.

Kamratföreningen
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Äkta ärtsoppa smakar utmärkt långt nere i berget under ett
spännande studiebesök.

Efter Femörefortet var så dags för F11-museet på
Skavsta där den inledande informationen gavs
under en vacker Caproni-modell.

Generalsekreteraren Stig Jarring studerar ett foto taget
av F11 spaningsflygplan över en hemlig ort.
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Stig Jarring får de sista instruktionerna inför
simulatorflygning av museets S37 Viggen.

Lars Burman var den som
klarade flygningen bäst men så
har han också mer är 30 års
erfarenhet

Museichefen Gunnar Vieweg berättar om katapult-stolen
medan deltagarna står under en S35 Draken.

Deltagarna studerar med nöje hur det går för Stig.

Besöket avslutades med kamratmiddag i museets flygplanhall.
Text: Lennart Hjelte
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Foto: Bengt Josefsson

Vill du veta mer gå in på: www.femorefortet.se eller www.f11museum.se
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Femtioårsjubileum för TS 2 vapen- och motorlinjen, årskull 1963
Per-Arne Öhman
En evig vänskap
Vänskap och samhörighet som varar livet ut kan skapas på många olika sätt. De flesta av
KamraTnytts läsare har säkerligen själva erfarit att den vänskap som formas inom den militära
professionen är ganska unik. Alla de erfarenheter, umbäranden, utskällningar, utmaningar,
glädjestunder och gemensamma upplevelser som präglade värnpliktstiden, med dess täta samvaro
med kamraterna dygnet runt, är något som medelålders och äldre män gärna berättar för såväl
varandra som för familjemedlemmar och släktingar. Men trots allt hör det nog mindre vanligt att de
gamla värnpliktskamraterna samlas till gemensamma jubileer. Årskullar med examen från olika
militära skolor brukar samlas för att, med jubileum som förevändning, få träffa de gamla
kurskamraterna, är däremot inte särdeles ovanligt. Det var sålunda inte något unikum då vapen- och
motorlinjen från Teknikerskola 2, med examensår 1963, i början av september i år träffades på
FMTS i Halmstad för att fira femtioårsjubileum.
TS 2 Vapen- och motor årskull 1963
Våren 1961 ryckte 39 nyutnämna korpraler in på teknikerskola 1 (TS 1), vapen och motor-linjen,
samt närmare 70 på det som benämndes telelinjen. Inryckningen skedde till den kasern
Tygförvaltningsskolan (TygS) disponerade inom artilleriregementets A 1 område på Rissne i
Sundbyberg. Kasernen benämndes Skolhuset och låg avskilt från de övriga kasernerna på A 1. I
bottenvåningen huserade kompaniledningen med kompanichef, kompaniadjutant samt plu-tonchefer
och instruktörer för både TS 1 och TS 2. På de två följande planen låg logement och
sanitetsutrymmen för eleverna på Teknikerskola 1 och på vindsplanet fanns lektionssalar. TygS hela
verksamhet på Rissne var alltså lokaliserad till en enda byggnad. Skolledningen och
administrationen satt i en byggnad på Solvallaområdet.
Eleverna på Teknikerskola 2 fick själva ordna sitt boende, vilket oftast löstes genom att man delade
på ett hyresrum i närområdet.
De 39 inryckande minskade successivt under en kort tidsperiod till 29. Gallringen var hård, och
grunderna för att skiljas från utbildningen framstår än i dag i vissa fall som mycket svårförståeliga.
Man kan tycka att den gallring som redan skett vid mönstring, under värnplikt och tre dagars tester
skulle borgat för att de som slutligen antogs skulle klara utbildningen.
På telelinjen fortsatte 28 till RMS i Göteborg och 12 till StabsbS i Uppsala. Av de 15 elever som
antogs till vapenlinjen kom 11 att examineras från TS 2, av de 24 som antogs till motorlinjen kom
18 att examineras. Ett par enstaka övergångar från telelinjen till vapen/motor samt senareläggning av
TS 2 med ett år för en elev stökar till siffrorna en del.
Sista kullen på Götgatan och näst sista i utbildningsformen
Under TS 1 ägnades huvuddelen av tiden åt teoretiska studier av rent civil skolkaraktär. Den
praktiska utbildningen bedrevs till huvuddel i lokalerna på Götgatan 66 och bestod initialt av
bänkarbete, framför allt tålamodsprövande filning i det oändliga. Militärutbildningen var av ganska
grundläggande art, och för många var momenten väl kända sedan värnplikten.
Under TS 2 kom utbildning i grundläggande vapen- och fordonsteknik samt materielkunskap på
enskilda system att uppta huvuddelen av tiden. Utbildningen bedrevs i verkstäderna på Solvalla.
Svetsning, smide och maskinarbete ersatte delar av det eviga filandet.
TS 2 1963 var den sista årskullen som bedrev utbildning på Götgatan, därefter flyttades även denna
utbildning till Solvalla.
Då TS 2 påbörjades våren 1963 ryckte samtidigt den första årskullen TS 2 Modifierad (TS 2 M) in
på TygS. Den rekryterings- och utbildningsgång som gällde för TS 2 M kom att ersätta den som
tidigare gällt, och endast ytterligare en årskurs, med examen från TS 2 1964, genom-fördes i det
tidigare systemet .
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Det finns mycket att berätta om utbildningen vid teknikerskolorna på TygS. Kanske några känner
sig manade att anta Harry Johanssons inbjudan till kompletteringar i förordet till den förnämliga
boken ”Teknisk utbildning i Armén”.
Examen 1963

Examen våren 1963 på Solvalla. Foto utanför ingången till byggnad 22. Två elever saknas.
Det var alltså 29 elever som med furirs tjänsteställning och med den civilmilitära benämningen
biträdande armétekniker som utexaminerades. En tog avsked direkt, ett antal övriga valde tidigt att
gå över till den privata sektorn och en del tog det steget först efter ett varierande antal år. Ungefär en
tredjedel fortsatte inom försvarsmakten ända fram till pension, vilket nog får ses som en hyfsat stor
andel med tanke på det stora intresse som under många årtionden fanns hos civila arbetsgivare för
att rekrytera tekniker från försvaret.
30-årsjubileum 1993
1993 firade vapen- och motorlinjens elever 30-årsjubileum på TygS efterföljare, ATS i Östersund.
Jubileet gav på alla sätt och vis mersmak, men det kom ändå att dröja ända till i år innan nästa
kamratträff kom att gå av stapeln, denna gång för att fira femtioårsjubileum.

1993. Något mer mogna än på examensfotot vid 30-årsjubileet på ATS i Östersund.
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50-årsjubileum 2013
Önskemålet var att fira femtioårsjubileet på en plats med anknytning till TygS och utbildning av
tekniker inom försvaret, helst på en plats där militär verksamhet med koppling till teknisk tjänst
bedrivs. Det föll sig därför naturligt att ta kontakt med KamraToff och FMTS för att planera ett
genomförande. Gensvaret var utomordentligt positivt, utifrån deltagarnas önskemål sydde FMTS
ihop att programförslag som passade alldeles utmärkt. KamraToff gav ett verksamt bidrag på många
olika sätt, bland annat genom att förmedla kontakter och ordna formaliteterna kring
logementsförläggning.
Fyra av de ursprungliga 29 kurskamraterna har tyvärr gått ur tiden. En har inte gått att spåra men för
ett tiotal år sedan dök han oväntat upp i ett par TV-program som expeditionsledare för
skattsökarexpeditioner i Sydamerikas djungler. 20 deltagare anmälde sig till jubileet, vilket får ses
som ett utomordentligt gott resultat. Tyvärr tvingade inte mindre än fyra i sena skeden lämna
återbud av medicinska skäl.
Den 3/9 anlände ett antal deltagare med långa resvägar. De fick platser i tvåmannalogement som
FMTS tillhandahöll, och tillbringade sedan kvällen med kamratlig samvaro under improviserade
former.
Jubileet startade formellt med samling till lunch på Konvaljemässen den 4/9. Efter lunch vidtog
sedan programmet. Inledningsvis orienterade stabschefen Jan Dorf om FMTS och verksamheten vid
skolan. Jubilarerna kunde konstatera att stora förändringar skett såväl avseende organisation som
utbildning och genomförandeverksamhet sedan TygS/ATS-tiden. Genomgången var högeligen
intressant och blev mycket uppskattad. Ett litet kuriosum som framkom var att Jan Dorfs farbror var
förrådschef på TygS i Sundbyberg, och flera av deltagarna som tjänstgjort vid skolan kom mycket
väl ihåg den kortväxte, glade och vänlige förrådschefen som pratade utpräglad småländska.
Programmet gick sedan vidare med en dryg timmes besök i F 14 museum och ATK traditionsrum.
Inte oväntat var det verktygen som tillverkats på Götgatan som väckte mest minnen och
diskussioner. Vissa har använt sina verktyg flitigt, andra vårdar dem som de dyrgripar de egentligen
är, inte minst sett mot antalet timmar som lades ner på tillverkningen av dem.
Efter det obligatoriska eftermiddagskaffet gick färden till 91:an-museet på Lv 6 område.
Museibesöket leddes av en mycket kunnig guide, som med inlevelse beskrev föremålen och
omständigheterna kring dessa.
Det blev sedan tid för en kortare återhämtning och anpassning av klädseln inför den gemensamma
jubileumsmiddagen på Konvaljmässen. Middagen följde det normala mönstret, samling med baren
öppen innan middagen, några inledande ord då alla satt sig till bords, en på alla sätt och vis
välsmakande måltid, utomordentligt vänligt och professionellt agerande av mässchefen, avec efter
maten samt kamratlig samvaro med återberättande av gamla minnen till sent inpå nattkröken.
Naturligtvis inte särdeles uppseendeväckande för utomstående, men för jubilarerna ändå
höjdpunkten av den genensamma samvaron.
Dagen efter åts frukost tidigt i ottan. Det kunde konstateras att statusen hos deltagarna genomsnittligt var bättre än vad den brukade vara dagen efter gemensamma middagar i yngre år.
Det är nog ändå sant att med ålder följer klokskap.
Efter frukosten samlades vi för en genomgång av FM personalförsörjningssystem. Genomgången
var på alla sätt och vis bra och klargörande, men väckte många funderingar hos åhörarna om det
trots allt inte var bättre förr. Det var nog tur att genomgången inte avslutades med prov på de nya
gradbenämningarna och gradbeteckningarna.
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Efter duvningen i personaltjänst fortsatte genomgångarna med en presentation av uppgifter och
arbetssätt vid enheten för marksystem. Ett besök i utbildningslokalerna ledde till slutsatsen att inte
riktigt allt var bättre förr. Den nya finsktillverkade pansarterrängbilen, den Norge-tillverkade
vapenstationen och den kanadensiska splitterskyddande ingenjörsmaskinen imponerade storligen.
Från marksystem gick besöket vidare till flygsystem. Även för gamla armétekniker är det något visst
med flygplan och flygteknik. Det informerades både om utbildningen av JAS-tekniker som om
själva flygplanstypen och det gavs även tillfälle att titta närmare på planet. Besöket avslutades med
en förevisning av ett datoriserat system för utbildning i bland anat felsökning på JAS. Tack
Så blev det dags att avsluta jubileumsdagarna med att rikta ett varmt tack till FMTS och att ta ett
gruppfoto.
Alla deltagare var överens om att dagarna varit av största värde och man var helt överens om att det
nu inte får dröja ytterligare tjugo år till nästa jubileum/kamratmöte. Vidare uttrycktes stor
tacksamhet för den vänliga välvilja och den uppställning man mötts av från FMTS, inte minst
genom stabschefen Jan Dorf och planeringsofficeren Christer Lundin.

2013 Ändå mer mogna än på föregående foton vid årets 50-årsjubileum på FMTS i Halmstad
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Minnesord Ingvar ”Linus” Lindström
Text: Harry Johansson
Foto: Sven Bohlin
En skicklig yrkesman har gått ur tiden. Ingvar Lindström avled den 13 september 2013.
Som ganska ny armétekniker lockades han från Gotland till Arméns Radar- och luftvärnsmekanikerskola i Göteborg 1960, av sin svåger Erik Kraft. Han fann sig fort tillrätta i pjäsverkstaden
där han blev en omtyckt lärare både av elever och av kollegor.
”Linus”, som han var med alla, hade en naturlig pedagogisk förmåga. Han var alltid glad och satte
sina elever i centrum . Hans fackkunskaper kom inte bara till användning i utbildningen utan
användes också vid luftvärnsövningar och vid materielkontroller över hela landet.
Sin fritid ägnade han mycket åt orientering. I Göteborg tävlade han med framgång för Sävedalens
AIK. Han nådde ofta fina placeringar vid befälsorienteringar. ”Linus” var i flera avseenden en
naturmänniska. Han var bland annat ornitologiskt intresserad och gillade övningstillfällen i det fria.
Han flyttade tillbaks till Gotland, till Lv2/MKG i mitten av 1980-talet, sedan han blivit änkeman.
Ledproblem och ensamhet gav ”Linus” några tuffa år i samband med pensionering. Han fick god
hjälp att repa sig av två nya kamrater som han kunde hjälpa att bygga ett gotländskt bulhus.
Han ringde mig överraskande en gång i maj månad och vi hade ett ganska långt positivt samtal, efter
att vi inte hade talats vid på flera år. Han anmälde då:” Nu är det full ordning igen på Linus”.
Vi är många som saknar den glade gotlänningen.

Linus på vinterövning på Åstön 1966
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Jubilarer år 2014
Här är en bild från vårt
årsmöte i Eksjö 2006, där
vi känner igen vår äldste
medlem
Folke Skjöldebrand
som fyller 102 år den
27 november i år.
Folke flankeras av
Gustaf Ankarcrona och
Stig Jarring.

Här kommer en lista över alla som fyller jämna år och/eller är över 90 år och som vi gratulerar 2014.
Från och med nu så har styrelsen tagit beslut att alla medlemmar som är 90 år och äldre är
hedersmedlemmar i vår förening. Se vidare på sid 24 där finns det diagram hur föreningens
åldersfördelning ser ut.

Jubilarer 2014
Namn

Adress

Postnr

Ort

Jan Nyström
Leif Andersson-Strand
Berthold Fredman
Anders Olsson
Kalle Kapborg
Stefan Karlsson
Hans Edman
Rune Lidö
Johan Gustavsson
Egon Palo
Curt-Ove Jacobsson
Stig Johansson
Lennart Claeson
Håkan Linde
Svend Jörgensen
Bo Andersson
Jan Svensson
Knut Jönsson
Lars A Burman
Håkan Schweitz
Stig Söderqvist
Per Gadestedt
Sven Erik Hedgren
Ingberth Gustafson
M ats Karlsson
Ulf Rydberg
Ingvar Carlsson
Bo Göran Persson

Villavägen 4
Sören 158
Strandängsv. 4
Stationsvägen 5
Tallrisvägen 6
Hästskovägen 18 B
Arholmag. 13 B 1tr
Runslingan 71
Frejgatan 58, 2tr
Kvistvägen 1
Vasagatan 40
Nätvägen 3
Paprikavägen 9
Centralv. 35, 13tr
Öjabyavägen 26
Klackens V-Gränd 11
Skaftvägen 2
Jörgensgatan 3
Guldbaggestigen 5
Gryningsgatan 77
Karlslundsvägen 8
Korngatan 3
Stenbacken 1 D
Ängevägen 19
S Staketgatan 44, 6tr
Bergsvägen 18
Dalvägen 15 A
Grangatan 11

835 40
950 40
743 61
911 36
196 39
645 42
761 61
423 47
195 53
961 44
541 31
296 92
961 47
183 57
271 98
302 61
542 73
271 40
611 63
589 29
831 42
302 47
681 54
834 31
681 50
749 61
541 33
280 20

NÄLDEN
TÖRE
BJÖRKLINGE
VÄNNÄSBY
KUNGSÄNGEN
STRÄNGNÄS
NORRTÄLJE
TORSLANDA
M ÄRSTA
BODEN
SKÖVDE
YNGSJÖ
BODEN
TÄBY
YSTAD
HALM STAD
M ARIESTAD
YSTAD
NYKÖPING
LINKÖPING
ÖSTERSUND
HALM STAD
KRISTINEHAM N
BRUNFLO
KRISTINEHAM N
ÖRSUNDSBRO
SKÖVDE
BJÄRNUM

Datum

Ålder

0103
0107
0109
0115
0116
0119
0120
0126
0127
0202
0208
0210
0213
0217
0223
0227
0301
0311
0312
0317
0324
0324
0329
0403
0410
0411
0416
0419

60
70
92
70
80
50
75
75
80
60
60
75
80
75
70
60
70
70
70
70
91
50
60
75
60
70
75
70
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Namn

Adress

Postnr

Ort

Ralf Knutsson
Börje Nilsson
Patrik Granström
Leo Kristensson
Olof Olofsson
Nils-Erik Johansson
Lars-Olof Larsson
Christer Redestig
Jan Almberg
Ulf Ingelsson
Åke E. K. Janzon
Nils Olsson
Sören Johansson
Leif Knutsson
Göran Sundmar
Tommy Jakobsson
Gunnar Edlund
Anders Björkman
Folke Bengtsson
Göran Ulin
Ivar M arksved
Dan Jansson
Per-Olof Knutsson
Sven Svensson
Jan-Erik Häll
Bengt Bursjöö
Håkan Samelius
Birger Norgren
Stefan Hansson
Stig Jarring
Göran Stensjö
Göran Westman
M ikael Jacobsson
Niklas Jörnsby
Tore Gidlund
Jan-Olov Ohlsson
Sven Bagewitz
Bo Rosdahl
Olof Andersson
Per-Olof Svensson
Bo Johansson
Georg Ekeström
Arne Thelin
Per Wyholt
Christer Lagert
Lars Jansson
Sixten Johansson
Alf Wengelin
Folke Skjöldebrand
Lars Carlsson
Ingemar Johansson
Gustaf Ekerup
Sven Bertilsson
Claes-Göran Paulson
Karl-Erik Gustafsson

Värmegat. 11, 2tr
Väktarevägen 4 A
Blå Vägen 158
Handskmakareg. 10
Garnisonsvägen 28
Rostvingevägen 40
Gröngatan 7
Grubbevägen 69
Torsgränd 30 1tr
Grytstigen 128
Kavaljerstigen 4
Storgatan 56 A
Harmonigatan 26
Staketgränd 3, 4tr
Saravägen 10
Tallundsgatan 15
M armorvägen 14 E
Brink Eklund 2
Karlaplan 7
Finnboda Kajväg 15
M ajorsgatan 1
Smedjevägen 24
Välagården 1165
Länsmansg. 1 C L823
Björkelundsv 29
Grengatan 35
Albavägen 34
Tunnbindareg. 32
Skallberget 22
Broddstigen 18
Dr Forselius Gata 2
Åkerbärsvägen 35
Gläntan Krängegatan
Sniljegången 18
Plommongat 19
Travgatan 34
Föreningsgatan 53
Karlsgatan 1 B
Krondikesv. 24 A
Lindesnäsvägen 17
Färgargränd 37
Grindvägen 22 B
Gröndalsv. 202 6tr
Föreningsvägen 3
Bruntebacken 3
Ola Stjernkvists väg 2
Sjöjungfrun Äldrebo
Krondikesv. 18 F
Norra Ågatan 10
Kanngjutareg. 4
Krongatan 17 B
Borgmästareg. 23
Holmvägen 7
Wedtorpsvägen 14
M ajorsgatan 4

418 32
291 63
922 95
291 54
587 50
141 37
961 77
903 61
113 61
147 52
165 57
262 32
854 63
541 30
691 54
621 46
752 44
590 51
114 60
131 73
703 69
542 45
268 72
235 36
961 32
589 55
181 33
602 21
770 14
184 94
413 26
831 62
585 99
302 25
582 49
194 30
288 32
252 24
831 47
371 45
831 51
761 62
117 69
433 64
425 42
281 53
907 51
831 47
575 33
415 07
632 28
352 36
756 51
184 34
546 31

GÖTEBORG
KRISTIANSTAD
GRANÖ
KRISTIANSTAD
LINKÖPING
HUDDINGE
BODEN
UM EÅ
STOCKHOLM
TUM BA
HÄSSELBY
ÄNGELHOLM
SUNDSVALL
SKÖVDE
KARLSKOGA
VISBY
UPPSALA
VIKINGSTAD
STOCKHOLM
NACKA
ÖREBRO
M ARIESTAD
TECKOM ATORP
VELLINGE
BODEN
LINKÖPING
LIDINGÖ
NORRKÖPING
NYHAM M AR
ÅKERSBERGA
GÖTEBORG
ÖSTERSUND
LINKÖPING
HALM STAD
LINKÖPING
UPPLANDS VÄSBY
VINSLÖV
HELSINGBORG
ÖSTERSUND
KARLSKRONA
ÖSTERSUND
NORRTÄLJE
STOCKHOLM
SÄVEDALEN
HISINGS KÄRRA
FINJA
UM EÅ
ÖSTERSUND
EKSJÖ
GÖTEBORG
ESKILSTUNA
VÄXJÖ
UPPSALA
ÅKERSBERGA
KARLSBORG

Datum

Ålder

0504
0508
0508
0512
0514
0515
0522
0523
0529
0602
0609
0617
0623
0625
0625
0629
0702
0711
0714
0714
0727
0810
0815
0821
0831
0903
0905
0907
0909
0909
0910
0913
0917
0921
0925
0926
1002
1002
1006
1008
1010
1012
1022
1026
1028
1107
1111
1115
1127
1203
1209
1210
1213
1216
1222

91
92
50
75
80
70
75
70
60
70
96
93
80
75
70
70
90
60
85
70
85
50
70
85
75
75
70
75
70
70
70
70
50
50
60
50
60
60
85
70
75
70
90
70
70
70
90
50
103
60
70
91
80
70
94
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KamraToff åldersfördelning 2013 av 470 medlemmar
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KamraToff har nu 470 medlemmar. Vid sekelskiftet hade vi drygt 500 medlemmar.



Med hänsyn till åldersstrukturen så måste vi även rekrytera yngre tekniska officerare.



Just nu är 102 ständiga medlemmar varav 12 är hedersmedlemmar.



I medlemsregistret är 290 medlemmar registrerade med e-mailadress.
Anmäl e-mailadress via vår hemsida!
118 medlemmar är nöjda med att endast få all info via e-mail.



För närvarande har 34 ej betalat årsavgiften för 2013 varav 4 EJ heller för 2012.
KamraToff plusgirokonto är: 618 45 79 – 8. Ange avsändare på plusgirot!

Till vänster:
Veteranmonumentet på
Gärdet i Stockholm intill
Sjöhistoriska museet
Till höger:
Veteransten över avlidna
soldater i Vadstena.

