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KamraTnytt Höstnummer 2014
Styrelseordförande har ordet.
Bästa medlemmar
En fantastisk sommar är slut och jag hoppas att ni alla kunnat njuta av den. Men hösten är här och då
har styrelsen haft sitt sedvanliga styrelsemöte på FMTS den 18 september. Då bestämde vi också
innehållet i KamraTnytt höstnummer. I år blir det 20 sidor mot normala 24 då vi även bifogar vår
nya informationsbroschyr och vårt nya pins. Portogränsen är 100g för föreningsbrev och vi ligger
nära!
Årsmötet 2014 och nästa årsmöte 2015
Beträffande årsmötet 2014 på K3 i Karlsborg som samlade ca 70 medlemmar så finns ett reportage
om detta i TIFF nr 3 och fina bilder, från våra pålitliga fotografer, finns på vår hemsida.
Årsmötesprotokollet återfinns som vanligt i det här höstnumret.

Vår föreningsordförande StigOlof Krohné ses häri full
aktion på kamratmiddagen i
samband med årsmötet 2014 i
Karlsborg.
Stig-Olof är från och med 1
oktober utnämnd till C FMTS
och överste. Vi gratulerar!

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att i första hand försöka få nästa årsmöte 2015 på Södra Skånska
regementet-P7. Vi har nu fått ett positivt besked från P7 att vi är välkomna, så nästa år möter vi
våren i Skåne på Revingehed i slutet av april, måndag-onsdag 04-27—29.
Rekryteringsdrive och stipendier
Årsmötet beslöt om ny inriktning för vårt stipendium och att vi skall satsa på att rekrytera tekniska
officerare tidigt. Styrelsen har därför tagit fram ett ”paket” som ska överlämnas i samband med
examen. I år strax före jul examineras ett femtiotal nya specialistofficerare. Vi uppvaktar då med en
examensgratulation och ett ettårigt medlemskap och då ingår ju prenumeration på TIFF övrig
föreningsinformation och vårt nya pins. Vi hoppas att detta tillsammans med de nya
stipendieformerna skall sätta KamraToff på kartan även bland yngre kollegor, läs mer på sid 13-15
om våra satsningar!
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SMKR och veteranstödet
SMKR anordnar vartannat år Nordiskt kamratmöte och vartannat år ett internt möte i Sverige
benämnt representantskapsmöte. I år var det representantskapsmöte och Åke Olsson deltog från vår
sida och det finns en fyllig rapport finns på sidorna 11-12.
SMKR är helt koncentrerat på att på FM uppdrag utforma det framtida veteranstödet.
FM har ju sedan fler år etablerat en organisation på alla sina förband med veteranhandläggare.
SMKR bygger nu upp en infrastruktur och utbildar kontaktpersoner i SMKR olika föreningar. För
vår del så har vi anmält vår sekreterare Calle Hallenborg som vår kontaktperson och framtiden får
väl utvisa vad vi kan bidra med.
Någon frågade på årsmötet om det var värt medlemsavgiften att vara med i SMKR. Vi kan
konstarera att avgiften är blygsamma 1 kr/medlem och år, så den känns inte så betungande.
Erinras ska också att vi har en olycksförsäkring via SMKR som gäller för våra sammankomster och
resor till och från våra lokala och centrala möten. Vid behov eller för mer information kontakta
någon i styrelsen eller gå in på www.smkr.se.
Till alla skribenter
Tack för alla bidrag både till TIFF och KamraTnytt!
I det här numret berättar Jonny Rosenqvist om allt som snurrat kring Resmat i Arboga genom åren
och det är ju inte lite, sidorna 8-10.
Vad händer med arvet från ATS? Vår representant i MilmusZ Kaj Sandström informerar om vad
som händer på sidorna 16-17.
Som ni ser på sista sidan slår jag ett slag för att få fler att skriva i TIFF som är ett viktigt forum för
oss och där vi når en bred läsekrets. Men vi behöver fler bidrag och kom gärna med lite info kring
lokala aktiviteter och träffar- på enklaste sätt! Och glöm inte hemsidan som Lasse Öberg sköter
föredömligt!
Att lägga in i almanackan
Glöm inte att lägga in årsmötet 2015-04-27—29 på P7 i almanackan, som vanligt lovar vi vackert
väder, trevligt umgänge och ett intressant program. Inbjudan kommer i KamraTnytt vårnummer och
på hemsidan.
I höstnumret hittar du också inbjudan till Mälardalsträffen 2015-02-12, tillika nästa styrelsemöte, se
K-E Lindgrens inbjudan på sid 3. Historiken över ”Teknisk utbildning i armén” erbjöds alla
deltagarna vid årsmöte för det facila priset av 100 kr. Du som är intresserad av ett ex anmäl detta till
K-E i samband med Mälardalsträffen.

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 2015
Återigen har vi fått möjlighet att få vara på FMV för information och kamratlig samvaro.
Den 11 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: Övlt. Karl Jönsson
-

Programutkast
Föreläsare
Stora "projekt" i Högkvarteret
Ur HKV
FMLOG i dag
Öv. Torgny Henryson
Omdaning försvarslogistik (OFL)
Öv Anders Brunnberg
FMV nya organisation
Ur FMV
FSV (Förråd Service Verkstäder FMV)
Ur FSV
Kamratföreningen
Öv.1 Jan Sandin
Slutligt program på vår hemsida den 15 januari.

Kl 1800 Mingel
Kl.1900 Kamratmiddag på Restaurang Vingen,
Pris: e.s.o.

Vi räknar med att mötet avslutas senast kl. 2100

Anmäl dig snarast, bindande anmälan senast 3 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.
Välkomna !
Kjell-Erik Lindgren
Telefon 0171 32329

Gräsgatan 31, 749 41 Enköping
Mail: kjell-erik.lindgren@kamratoff.
Vi har både intressant information och
trevligt umgänge på våra träffar.
Här är ”hela gänget” samlat på FMV
i Karlsborg i samband med årsmöte
2014
Har du möjlighet så anmäl dig till
Mälarträffen 2015!
Mycken intressant information utlovas.
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KamraToff Årsmöte 2014
Vy över Sveriges
reservhuvudstad
Karlsborg, där vi höll
vårt årsmöte 2014.
Rapport från
studiebesök i Karlsborg
och Skövde finns i TIFF
nr 3/2014.

Protokoll
Dag:
Tid:
Plats:

Onsdag, 2014-04-23.
15.00 ~ 16.30.
Karlsborg K3, Götiska salen.

Före mötets öppnande gav Jan Sandin en kort parentation över av styrelsen kända medlemmar som
avlidit. En tyst minut hölls för:
Kamrater som avlidit sedan årsmöte 2013
Avliden 2013-07-03
91 år
Karl-Axel Danielsson
Göteborg
Avliden 2013-07-20
73 år
Birger Norgren
Norrköping
Avliden 2013-09-08
87 år
Curt Andersson
Kristianstad
Avliden 2013-09-12
79 år
Ingvar Lindström
Visby
Avliden 2013-10-31
68 år
Lars ”Charlie” Carlsson
Vänersborg
Avliden 2013-11-04
101 år
Folke Skjöldebrand
Eksjö
Avliden 2013-11-10
83 år
Allan Karlsson
Eksjö
Avliden 2013-11-24
69 år
Tommy Jakobsson
Visby
Avliden 2014-01-30
90 år
Ingemar Gäredal
Uppsala
Avliden 2014-02-26
71 år
Hans S Gustafsson
Vendelsö
Avliden 2014-03-24
90 år
Ralf Knutsson
Göteborg
Tidigare avlidna som kommit till vår kännedom under året:
Avliden 2013-01-12
85 år
Nils Erik Frisk
Kristianstad
Avliden 2013-03-??
91 år
Sven Rune Johansson
Järfälla
1. Mötets öppnande
Jan Sandin hälsade samtliga välkomna och öppnade mötet
2. Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Jan Sandin.
3. Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Carl Hallenborg
4. Val av två justerare tillika rösträknare
Till justerare och tillika rösträknare valdes Göran B:Son Uller och Christer Jolsäter.
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5. Fastställande av dagordning och deltagarförteckning
Dagordningen fastställdes. Deltagarförteckning enligt bilaga.
6. Mötets behöriga utlysning
Mötet befanns vara behörigen utlyst.
7. Behandling av fullmakter
Inga fullmakter fanns att behandla.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen var publicerad i vårnumret av KamraTnytt och föredrogs därför
kortfattat. Verksamhetsberättelsen lades därefter till handlingarna. (Bilaga 1)
9. Resultat och balansräkning för 2013.
Åke Olsson föredrog resultaträkning för 2013, enligt det underlag som redovisats i KamraTnytt
vårnr. Synpunkter framfördes att även balansräkningen borde redovisas, varför kassören gjorde
detta muntligt. Årsmötet beslöt att uppgift om balansräkning skulle medtagas i
årsmötesprotokollet.
Underlagen lades sedan till handlingarna. (Bilaga 2)
10. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredrogs av Rune Wahlström. Revisorerna föreslog att resultat och
balansräkningen skulle fastställas samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2013-01-01 - - 12-31. (Bilaga 3)
11. Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
12. Verksamhet och budget intill årsmöte 2015
Verksamhet och budget föredrogs av Åke Olsson. (Bilaga 4)
Punkten 6610 Resebidrag ändras till 6610 Resestipendium.
Verksamhet och budget fastställdes av mötet.
13. Inriktning av stipendier
Utkast till stadgeändring hade tidigare skickats ut med KamraTnytt Vårnummer.
Anledningen till stadgeändringen är att antalet sökande till stipendierna är för lågt.
Det gäller även få med våra samarbetspartners i det nya upplägget. Total summa är satt till 80
000 kr. (20 000 per organisation).
Niklas Jörnsby har styrelsens uppdrag att samordna kontakterna mellan KamraToff och BAE,
ÅF, SAAB. Niklas utarbetar riktlinjer för hur stipendierna skall hanteras/utbetalas. Exempel på
saker att hantera är utbetalningsform, redovisningsform, skatteregler mm. Resan måste också
planeras in i FM utlandsreseplan.
Begreppet ”bäste elev” stryks till förmån för ”framstående elev/elever” då det blir flera elever
som får dela på stipendiet genom en gemensam studieresa. (En elev/kurskategori).
Årsmötet beslutar att tillstyrka styrelsens förslag till stadgeändring gällande stipendierna och att
styrelsen arbetar vidare med detaljutformningen.
14. Inriktning av veteranarbete
Det så kallade veteranstödet blir en allt mer prioriterad uppgift inom FM och SMKR.
I första hand gäller det utlandsveteraner men alla tidigare anställda räknas som veteraner, oavsett
tjänstgöringsform.
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Frågan ställdes om det är föreningens uppgift och vad vi får för pengarna (1000 kr)?
Främst är det de lokala förbanden som stödjer men även vi som en rikstäckande organisation har
ett ansvar. Det kan gälla en så enkel sak som ett samtal vid behov
Årsmötet beslutar att KamraToff skall stödja i veteranarbetet och att en kontaktperson skall utses
i styrelsen som samverkar med FMTS.
15. Nästa årsmöte
Styrelsen hade tagit fram ett antal alternativa platser för kommande årsmöten.
Efter en kort diskussion beslutades om följande inriktning:
2015 P7 Revingehed
2016 AMF 1Berga alt. FMTM Örebro
2017 FMTS Halmstad (20 års jubileum)
16. Val av förenings- och styrelseordförande
Stig-Olof Krohné omvaldes som Föreningsordförande.
Jan Sandin omvaldes som Styrelseordförande.
17. Val av styrelseledamöter med suppleanter
För omval på två år (2014-15) stod Leif Küller, Jan Edelsvärd, Niklas Jörnsby och Ulf Crona
samt som suppleant Thomas Eriksson. Samtliga omvaldes.
Kvarstående ledamöter (valda 2013-15) är Åke Olsson, Kjell-Erik Lindgren, Carl Hallenborg
och Kaj Sandström samt Christer Lagert som suppleant.
18. Val av revisorer och suppleanter
Per-Arne Öhman och Rune Wahlström omvaldes som ordinarie revisorer.
Håkan Schweitz och Clas-Göran Paulsson omvaldes som revisorssuppleanter.
19. Val av valberedning
Anders Carlsson, Sven Bertilsson och Jan Brolin omvaldes som valberedning.
Sammankallande i valberedningen är Anders Carlsson.
20. Övriga frågor
Fråga väcktes om det finns några kvinnor med i föreningen?
Svaret från Åke Olsson var att det finns en kvinna med i KamraToff.
Önskemål framfördes om att lägga in mobilnummer istället för hemnummer i medlemslistan.
Åke Olsson svarade att det kommer att göras.
21. Avslutning
Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet.
Carl Hallenborg
Sekreterare

Jan Sandin
Ordförande

Göran B:Son Uller

Christer Jolsäter
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Deltagare i årsmötet, bilaga till årsmötesprotokoll 2014

Här är det kafferast
utanför Götiska salen i
Karlsborg där årsmötet
hölls i år.

Namn
Håkan Andersson
Per-Olof Andersson
Torbjörn Berglund
Sven-Olof Bernhard
Sven Bertilsson
Bror-Eric Blomqvist
Sven Bohlin
Roland Boström
Jan Brolin
Lars A Burman
Anders Carlsson
Ingvar Carlsson
Thomas Claesson
Ulf Crona
Jan Edelsvärd
Bo Ekholm
Rune Elofsson
Ante Eriksson
Thomas Eriksson
Jan-Christer Forss
Jan-Erik Fredlund
Rune Gunnarsson
Lars Erik Gustafsson
Carl Hallenborg
Stefan Hansson
Kurt Hauptmann
Ulf Holmberg
Anders Högberg
Bo Jacobsson
Lars Jansson
Stig Jarring
Harry Johansson
Maths Johansson
Christer Jolsäter
Niklas Jörnsby

Ort
LINKÖPING
HJO
STRÖMSTAD
V:A FRÖLUNDA
UPPSALA
KRISTINEHAMN
GÖTEBORG
KRISTINEHAMN
ÖSTERSUND
NYKÖPING
SÅTENÄS
SKÖVDE
ÅKERSBERGA
HALMSTAD
STALLARHOLMEN
FLEN
EKSJÖ
VRETA KLOSTER
MJÖLBY
FJUGESTA
STRÄNGNÄS
JÖNKÖPING
KARLSBORG
HALMSTAD
NYHAMMAR
LULEÅ
GÄVLE
ÄLVDALEN
NYKÖPING
FINJA
ÅKERSBERGA
VARBERG
KUNGSÄNGEN
HÄSSLEHOLM
HALMSTAD

70

Namn
Mats Karlsson
Mats Klintäng
Leif Knutsson
Tomas Knutsson
Krister Koch
Leif Küller
Bo Lagerfalk
Christer Lagert
Lars-Olof Larsson
Göran Lindblad
Kjell-Erik Lindgren
Leif Ljung
Anders Ljungberg
Åke Ljungberg
Kjell-Ove Lundberg
Alvar Lundqvist
Per Lönn
Ingemar Moberg
Åke Mårdh
Anders Olsson
Åke Olsson
Claes-Göran Paulson
Jonny Rosenquist
Ulf Rydberg
Bo Sandberg
Jan Sandin
Håkan Schweitz
Per Stenklint
Lars Svanström
Göran B:Son Uller
Rune Wahlström
Staffan Wyke
Anders Åberg
Arne Åboge
Henrik Öhman

Ort
KRISTINEHAMN
HALMSTAD
SKÖVDE
ÖREBRO
LILLA EDET
ENKÖPING
ÄRLA
HISINGS KÄRRA
BODEN
MALMÖ
ENKÖPING
TIMMERSDALA
TÄBY
SÖDERTÄLJE
MARIEFRED
TIBRO
ÖSTERSUND
SÖDERTÄLJE
TIBRO
VÄNNÄSBY
VALLENTUNA
ÅKERSBERGA
ARBOGA
ÖRSUNDSBRO
SÖDERTÄLJE
STRÄNGNÄS
LINKÖPING
SÄVEDALEN
KRISTIANSTAD
LINKÖPING
KUNGSÄNGEN
ÄLMHULT
MJÖLBY
KISTA
MALÅ
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Berget i Arboga, Resmat och DELTA
Många av våra medlemmar har njutit av stödet från Arboga, men kanske inte
förstått den stora omfattningen av verksamheten. Därför kommer här ett
sammandrag av dess historia. Tidigare chefer Jan Edelswärd och Jan Sandin
får väl njuta lite extra!

Jonny Rosenquist
Efter 16 år som teknisk officer (C MKTU och gpl:are) i Örebro, sökte jag mig 1985
till FMV Reservmateriel i Arboga. 1988 gick jag till IT-avdelningen, blev dess chef
1995 och därmed ansvarig för system DELTA. Några tillikauppgifter var att ta fram
underlag för etablering av FM drift och förvaltning i Arboga och de sista 7 åren före
pension var jag på Hkv för att införa system PRIO. Nu är jag enbart ledig!
Byggnationer
Mitt under brinnande krig (1942) beslutades att Sverige skulle skapa skydd för sitt flyg. Ett antal
berghangarer anlades och samtidigt en underjordisk verkstad, som placerades i Arboga, inklusive ett
flygfält. Detta var starten för CVA (Centrala flygverkstaden Arboga). Under arbetets gång framkom
behovet av att också skydda sina tillgångar på reservmateriel. Därför bildades CFA (Centrala
Flygmaterielförrådet Arboga) och berganläggningen utökades till 20 000 m².
Totalt utkördes 250 000 m³ sten och hela området, inkl flygplatsen, omfattade 526 hektar! I många
tunnlar byggdes trevåningshus för att ge arbetsutrymmen. Detta var då den största berganläggningen
i Europa!

Bergborrmaskin

Egen järnväg för sten

En tunnel

I berget inrättades också Hålkortscentralen, vars lokaler senare blev datordriftcentral för våra
stordatorer, 50 stansoperatriser arbetade här med hålkort.
Anläggningen utökades tidigt med en underjordisk provbock för jet-motorer.
Tack vara CVA/CFA tillkomst ökade Arbogas befolkning från 5000 invånare 1942 till över 10 000
år 1955.
CVA (senare FFV & SAAB) skapade även ett stort antal byggnader inom området efterhand.
För CFA (senare Resmat) byggdes nya kontorslokaler och en stor lagerlokal hyrdes 1993 (>10 000
kvm), då sortimentet ökade och berget inte kunde ge en rationell arbetsmiljö.
När CVA (SAAB) lämnade berget på 2000-talet, omvandlades tunnlarna till Resmat-lager.
Det nya FM Centrallager, som byggdes i Arboga 2009, är ett av Sveriges 10 största förråd. Det var
avsett främst för centralisering av ”Lift”-materiel men då även detta sortiment minskar, undersöks
nu möjligheterna att samlokalisera Resmat:s lager med detta.
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FMCL, Arboga

CFA/Resmat
Materiel överfördes till Arboga (från tidigare lokala lager) och 1947
invigdes CFA-verksamheten för att försörja samtliga flygvapnets
förband och verkstäder. Central redovisning, styrning och anskaffning skedde därefter från Arboga.
Redan då beslutades att reservmaterielförsörjningen skulle vara självförsörjande, genom att införa
ett pålägg på varan. Detta har (trots ett stort antal utredningar) gällt ända fram till våra dagar!
1949 uppgick personalstyrkan till 200 personer och var redan då Sveriges i särklass största
reservdelsorganisation. Alla funktioner från planering, anskaffning, kontroll, förrådshållning och
lagerstyrning fanns i Arboga, vilket var unikt i Europa. Initialt hanterades 150 000 artiklar manuellt
med 500 000 Skandex- och Wiscardkort. Redan 1952 började datorer användas. Bevakning av
lagersaldon, beställningspunkter och automatisk påfyllnad av filiallager var finesser som erhölls.

Manuell redovisning

Övergång från FMV till FM år 2001

Lager 3:e våning

En större utökning skedde 1978 då Arméns reservmateriel tillkom. Över 300 000 artiklar hanterades
då, lagrade i Arbogas centrallager (CL) och ett antal filiallager. 175 centrala anskaffningar utfördes
Per dag och 1500 utleveranser skedde från CL. Nästa större utveckling inträffade när Marinens
materiel tillfördes.
På 90-talet var omfattningen 700 000 artiklar till ett lagervärde på 10 000 Mkr, fördelade i 1 200
olika filiallager och 2 500 000 lagerfack. Varje vecka genomfördes 10 000 automatiska omlagringar
från CL till dessa. Clas Ohlsson hade då 20 000 artiklar i sitt sortiment
År 2001 överfördes Resmat från FMV till FM, 2013 återfördes det igen.
Pga försvarets ut-/avveckling har sortimentet och antal förråd reducerats betydligt under senare år.
Centraliseringen och låga totala lagernivåer gör att distributionskonceptet måste vara väl trimmat för
att fungera. Återanskaffningsarbetet reduceras tyvärr inte i samma grad, då endast färre antal av
varje artikel inköps.
Initiala problem med nytt systemstöd gav störningar i arbetet och orsakade visst merarbete. Men
grundtanken från 1947 gäller fortfarande och Resmat lever vidare!
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DELTA

1952 började hålkortsmaskiner användas vid Flygförvaltningens data-central i Arboga. Dessa kort
kunde sorteras på olika sätt för att få fram tillgångar och behov. Över 50 000 hålkort förbrukades
varje dag! Redan 1956 anskaffades den första riktiga datorn, IBM650. Detta var den 6:e datorn i
Sverige, så CFA låg långt fram i utvecklingen. För att få en effektiv datordrift skapades 1974
Försvarets Datacentral, med stordatorn Cecilia placerad i Arboga.
Datorbyten och systemutveckling skedde sedan regelbundet, alltid med stordator som koncept. Ett
parallellsystem skapades för armén 1978 och ett försvarsgemensamt 1985, när marinen tillkom.

50-tal, hålkort

70-tal, datahall

2000-testare

På 90-talet hade DELTA 2 200 användare, över 1 000 egna teminaler, samt eget rikstäckande
kommunikationsnät. Systemet hanterade 100 000 transaktioner/dag (upp till 12/sek), använde
streckkodsteknik med handdator, hade autonom funktion mha CD, samt utbildade 500 elever/år.
I slutet av 90-talet skulle projekt SIRIUS ta fram en ersättare till DELTA. Jag var ansvarig för
reservmaterieldelen, men resultatet blev bara ett stjärnfall. Ett omfattande arbete (10 000 tim)
genomfördes i stället för att 2000-säkra DELTA.
Senare utveckling var web-gränssnitt, ett antal sidosystem, Internetåtkomst, ”snabbköp” på Muskö,
e-handel, samt övergång till FM IP-nät.
DELTA har under alla år varit landets största kommersiella system. 60 års utveckling, ofta med
goda ekonomiska möjligheter, gav ett väl fungerande, skräddarsytt systemstöd.
Med system PRIO skedde avlösning av DELTA efter 60 år, där underlag från Sirius användes som
kravspecifikation. Om medel finns kan PRIO komma ikapp och gå om DELTA på sikt. Alla
funktioner från vårt gamla system finns nedtecknade, när/om man anser sig behöva återskapa dessa.
Nyfiken på mer
Jag har samlat ett antal skrifter om Resmat och DELTA, inklusive
personaltidningen Irma, på elektronikhistoriska föreningens
hemsida (aef.se). Sök under historik, CFA. Det finns också en
mängd övrig teknikhistoria på denna hemsida. Läs och njut!
Jonny Rosenquist
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Vi är anslutna till riksorganisationen SMKR. I år har Åke Olsson deltagit i det finlandsfärjeförlagda representantskapsmötet 2014-04-02. Här följer ett kortfattat referat.
Till ny ordförande valdes öv Anders Emanuelsson Kf Södra Skåningarna, övrig styrelse framgår av
SMKR hemsida. Årsavgiften för 2015 blir 1 kr/Kf-medlem.
Justeringar av stadgarna genomfördes.
Nordiskt Kamrat/Veteranmöte i Danmark 2015 genomförs i Aalborg och mötet 2017 i Sverige.
Riksförbundets är länken mellan landets kamratföreningar och FM högkvarter.
Veteranverksamhet
Under verksamhetsåret har SMKR, förutom Veteranrådsmöten, genomfört 10 regionala möten med
lokala kamratföreningar. Syftet med mötena var att informera om den överenskommelse som
tecknats mellan HKV och SMKR avseende medverkan i FM veteran- och anhörigstöd samt initiera
denna verksamhet på lokal nivå.
Under hösten genomförde SMKR ett möte vid LedR med ett 90-tal deltagare från olika
kamratföreningar inklusive FM och övriga ideella organisationer vilka FM tecknat avtal med. De är:
Svenska Soldathemsförbundet, Invidzonen och Fredsbaskrarna.
Kamratföreningar och Veteranstöd
Verksamheten har i huvudsak präglats av att, bland kamratföreningarna, introducera den
överenskommelse mellan FM och SMKR och som avser stödet till utlandsveteraner och deras
anhöriga. 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 har i styrelsen utsett centrala veteran/anhörigsamordnare, samt indelat landet i region: norr,
mitt, väst och syd. Varje region har således en veteran/ anhörigsamordnare som tillhör SMKR
styrelse. Inom varje region finns ett antal kamratföreningar som är medlemmar i SMKR.
Varje enskild kamratförening som på något sätt tror sig kunna stötta veteraner och dess
anhöriga skall har en utsedd kontaktperson. Denna kontaktperson skall ha god kännedom om
närmaste förbands veteran- och anhörigsamordnare.
I de fall det finns flera föreningar på samma ort kan mycket väl stödet samordnas. På garnisonsort
med förband som deltar i missioner bör förbandets kamratförening vara den som samverkar med
förbandet. Varje kontaktperson skall ha tillgång till uppdaterade listor över personer att samverka
med inom FM och övriga ideella organisationer. Spindeln i detta nätverk bör, enligt SMKR, vara
Försvarsmaktens veteran- och anhörigsamordnare.
Varje Kamratförening bör utse en kontaktperson avseende veteranstöd.
På SMKR:s hemsida uppdateras en karta med kontaktpersoner efterhand.
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Det ankommer på SMKR att:

Regionalt stötta de lokala kamratföreningar i uppbyggnaden av veteranstödet.

Hålla hemsidan uppdaterad bl.a. vad avser nätverket med kamratföreningarnas
kontaktpersoner och styrelsens veteran-/anhörigsamordnare.

Hålla hemsidan uppdaterad vad avser FM veteran- och anhörigsamordnare och övriga ideella
organisationers kontaktpersoner genom länkar till dessa organisationer.

Hålla hemsidans kalendarium uppdaterat med information om veteran- och anhörigträffar,
olika ceremonier etc.
Regionsansvariga

Inhämtar uppgifter från respektive kamratförenings kontaktperson.

Upprättar lista över möjliga stödaktiviteter riktat mot utlandsveteraner och deras anhöriga
som respektive förening tror sig kunna utföra.

I samverkan med respektive förbands veteran- och anhörigsamordnare koppla ihop
kamratföreningarnas kontaktpersoner med FM.

Delge FM veteran- och anhörigsamordnare olika kamratföreningarnas resurser.

I samverkan med befintliga ideella organisationer på orten (SVF, SSHF och Invidzonen)
eller i närområdet upprätta kontakt med kamratföreningarnas kontaktpersoner.

Sammanställer från kamratföreningarna, insända rapporter.

Lämnar skriftlig redovisning av genomförd verksamhet i regionen före respektive
verksamhetsdialog, samt redogör för kommande verksamhet inom respektive region. Tidpunkt
för verksamhetsdialog fastställs av FM och genomförs i april respektive september årligen.
Inför september månads dialog skall plan för verksamheten påföljande år kunna presenteras.

Kontinuerligt under året övervaka så att informationen om olika verksamheter når
kamratföreningarna genom det uppbyggda nätverket.
För att få en uppfattning inom vilka geografiska områden behovet av stöd bedöms behövas vid varje
särskild mission, bör kamratföreningarna ha tillgång till information om ungefärligt antalet veteraner
och anhöriga från olika orter. Då är det lättar för den lokala föreningen att agera. Information om
antal veteraner och anhöriga på olika orter i tidigare insatser torde också vara värdefullt att kunna se.
Du och KamraToff
Stödet kan indelas i tre faser: före utresa, under utlandsmission och efter utlandsmission.
Medverkan vid anhörigträffar med info om Kamratförenings hjälp- och stödresurser.
Exempel på vad du kan göra vid anhörig- och veterandträffar:

Informera om KamraToff möjligheter till stöd till veteraner och deras anhöriga.

Stöd för läxhjälp, barnpassning, tillsyn av hushjur etc

Hjälp med snöröjning, däckbyte, hantverkshjälp mm

Hjälp med företags- och/eller myndighetskontakter.

Medverka vid veteran- och anhörigträffar i området/regionen.

Deltaga i lokal/regional veterancermoni.
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Rekrytering till KamraToff
För att nå en föryngring i kamratföreningen beslutade styrelsen, i linje med årsmötets
inriktningsbeslut, att Specialistofficer vid examenstillfället skall erhålla ett års avgiftsfritt
medlemskap i föreningen. Förhoppningsvis skall detta kunna leda till ett fortsatt medlemskap
och bildande av en ”ungdomssektion” i föreningen De nya medlemmarna kommer att få ett
”startpaket” med ett gratulationsbrev, vår nya informationsbroschyr och vårt nya medlemspins.
Därtill TIFF-tidningen och naturligtvis våra egna KamraTnytt. Nedan lite information om hur
styrelsen planerat för genomförandet.

Gratulation

Love Teknik
Vi gratulerar till din examen som specialistofficer
och hälsar dig välkommen som teknisk officer
och medlem i Kamratföreningen
Försvarets tekniska officerare
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Nya föreningspins

Lagret av våra nuvarande föreningsnålar och pins har tagit slut och i
samband med beställning av nya så
har styrelsen beslutat att modifiera
nuvarande utseende så att den
tekniska färgen lila kommer med
som bakgrund.
Av tillverkningstekniska skäl omges
kugghjulet av en tunn metallkant så
att emaljfärgen hålls på plats

Informationsbroschyr
Information inom och om föreningen är väldigt viktig för oss och
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.
Vår nuvarande informationsbroschyr har några år på nacken och
är inte riktigt aktuell. Styrelsen har därför tagit fram en ny utgåva
i samma utförande som tidigare i A5-format (vikt A4) och som
medföljer detta nummer.

Stipendierna
En viktig del av vår verksamhetsidé är att stödja FMTS med resestipendium till tekniska officerare
med goda studieresultat. Föreningen samverkar här med SAAB, ÅF och BAE-SYSTEMS med fokus
på specialistofficersutbildningen i teknisk tjänst. Vi har nu arbetat fram en överenskommelse om
framtida former som följer nedan. Vi kommer också redovisa dessa förändringar i nästa nr av TIFF i
och med att ansökningsförfarandet upphör och ersätts av de riktade stipendierna till
specialistofficersutbildningen.
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Resestipendium för specialistofficerare i teknisk tjänst
Kamratföreningen försvarets tekniska officerare, SAAB, BAE-systems och ÅF i samverkan med
Försvarsmaktens tekniska skola(FMTS) har instiftat följande resestipendium.
Syfte och inriktning
§1. Resestipendiet skall utgöra ett stöd för utbildning och utveckling av
specialistofficerare i Försvarsmaktens tekniska tjänst.
§2. Stipendiet skall utdelas som belöning till framstående elev/elever vid
specialistofficersutbildningens avslutning. Utdelningen sker vid
examenstillfället och representanter för stipendiegivarna 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, och stipendiegivarna. 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. Varje stipendiegivare svarar för en del om 20.000 SEK och stipendiet
utdelas årligen.

Examen för specialistofficerare vid FMTS
2013.
LogistikC, CFMTS och
KamraToff representant
Harry Johansson
avtackar elever vid
examen
Former
1. Stipendiet ska täcka stipendiaternas rese- och hotellkostnader samt personliga kostnader,
under stipendieresan.
2. Stipendiaterna förutsätts under resan vara tjänstlediga med lön.
3. Stipendiaterna förutsätts svara för en reserapportering utformad för publicering i TIFF och
företagstidning/motsvarande.
4. Stipendiepengarna samlas på särskilt konto hos Kamratföreningen, utbetalning och
redovisning av stipendierna sker sedan mot Kamratföreningen och mellan stipendiegivarna.
5. Vid utdelningen av stipendiet skall stipendiegivarna beredas tillfälle att närvara. Eftersom
stipendieresan blir en kollektiv resa kan överlämningen av stipendiet utformas så att
respektive givare överlämnar sina stipendiebrev till varje stipendiat.

Kamratföreningen
försvarets tekniska officerare

2014-11-01

Sida 16 (20)

Information från MilmusZ / Teknikland
Årets säsong är avslutad men fortsätter oktober ut med Tekniklands-söndagar oktober ut. Vid dessa
söndagar hålls föredrag i olika ämnen och en särskild familjeaktivitet i KomTek, – teknikverkstan.
Nuvarande VD för teknikland har fått nytt uppdrag från årsskiftet vid Jamtli (Länsmuseet i Jämtland)
och annons har varit ute för att hitta ersättare.
Som tidigare nämnts består MilmusZ av Kungl Jämtlands fältjägarregementes kamratföreningKJFjRKf, Kamratföreningen Norrlandsartillerister-Kf NA, Kungl Jämtlands flygflottiljs
kamratförening- KJFKf och Kamratföreningen försvarets tekniska officerare-KamraToff .

Materielhantering
Bakgrund
I dialoger med SFHM beträffande överlåtelse av materiel som respektive kamratförening har
registrerat och översänt till SFHM i samlat dokument uttryckte SFHM att man ville enbart hantera
materielfrågan med överlåtelse och deposition av materiel till en mottagare. Det blev då naturligt att
denna mottagare blev Milmus Z där vår samling ingår. I förutsättningarna ingick också att från
överlåtelsen undanta en del tyngre materiel, till största del fordonsmateriel, vapen och pjäsmateriel
samt materiel som Armémuseet är ägare till och materiel som redan tidigare har överlåtits.
För vår förening innebär det att vi har ungefär tusentalet materielobjekt som till största del består av
utbildningsmateriel fördelade på de materielsystem som ATS utbildade på.
Arbete med att ta fram en projektplan för att långsiktigt trygga bevaringen av samlingarna har precis
startat upp inom MilmusZ och en projektledare skall utses som leder arbetet med en projektgrupp
för framtagandet av planen.
Överlåtelseavtal
Avtalet är påskrivet och klart vilket innebär att Kamratföreningarna fritt disponerar den materiel
som finns förtecknad enligt ett underlag tillsänd SFHM.
Avtalet hänvisar till 2014 års regleringsbrev där SFHM får: ”vederlagsfritt överlåta materiel som
överförts till myndigheten från försvarsmakten och som är obrukbar eller obehövlig, till de
bidragsberättigade försvarshistoriska museiverksamheterna, under förutsättning att materielen
saknar marknadsvärde eller att försäljningskostnaderna bedöms överstiga intäkterna”
Ett antal villkor är förenat med avtalet som bl.a. rör gällande bestämmelser beträffande registrering,
säkerhet och att materielen skänkes i befintligt skick mm.
Depositionsavtal
För den ”tyngre” materielen, fordon, pjäser, arbetsmaskiner, verkstadskärror mm. kommer SFHM
att upprätta ett depositionsavtal som innebär att materielen deponeras till Milmus Z men att vi inte
äger materielen. Detta avtal har inte upprättats utan är under behandling.
Materielunderhåll
För att underhålla materielen, framförallt fordon och pjäser så har hitintills endast akuta och
punktvisa insatser gjorts på grund av personella och ekonomiska förutsättningar. Ett större fokus på
detta kommer att göras och en underhållsplan kommer att utarbetas för att underhålla materielen.
För att underhålla materielen krävs stöd från lokala företrädare från försvarsmakten samt personella
och ekonomiska resurser. Viss materiel är också föremål för avveckling och denna process hanteras
med SFHM för den materiel som inte har överlåtits till MilmusZ.
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Primus
Primus är ett program med en databas vid SFHM. Databasen hanterar materieluppgifter och kan
kompletteras med foto på objektet Programmet ger även möjlighet att registrera bildmateriel (foton)
men hanterar inte dokumentation.
Avsikten är att alla militärmuseer kommer att ansluta sig till Primus vilket möjliggör att alla kan se
vad som finns på de olika museerna och möjligheter att låna, skänka eller deponera materiel mellan
museerna görs möjligt. Flera museér har redan indaterat i detta system.
Utbildning har ägt rum vid MilmusZ 24-25/9 där vi har deltagit både i denna och i en tidigare
utbildning.

Delar av vår materiel som är utställda i ”ATS monter”
Dokumentation, Foton, Filmer och Diabilder.
Vi har en hel del dokumentation, från rullor, information om skolan, tekniska beskrivningar
reparationsböcker, utbildningsunderlag, videofilmer, diabilder, kursfoton, mm.mm. En stor mängd
av dokumentationen behöver registreras och arbete har påbörjats med att ta fram en databas för att
hantera denna. Vi har påbörjat ett underlag till detta men har inte kommit så långt beroende på de
fåtal personer som är engagerade från vår förening i verksamheten.
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 2014-10-13
Kaj Sandström
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Jubilarer 2015
Namn

Adress

Postnr

Ort

Berthold Fredman
Thore Öberg
Karl Jönsson
Sune Wikström
Per-Eric Vestman
Rolf Nordström
Per-Erik Olofsson
Lars Erik Gustafsson
Bert Andersson
Åke Hulefors
Hans G. Forsberg
Nils Nordestad
Torgny Henryson
Martin Lundgren
Erik Kraft
Bertil Johnsson
Rune Elofsson
Sven-Åke Sjöquist
Bengt Gullman
Tommy Gustafsson Rask
Anders Persson
Bengt Ohlson
Lennart Hjelte
Åke Haglund
Lars Utterström
Anders Högberg
Karl-Gustav Bartoll
Johan Mellstig
Arne Bergman
Stig Söderqvist
Einar Andersson
Alf Andersson
Bengt Ek
Björn Henrik Rolfsson
Gunnar Persson
Leif Andersson
Lennart Johansson
Kaj Sandström
Per-Gunnar Persson
Allan Widsing
Karl-Erik Niklasson
Magnus Qvist
Knut-Arne Kareld
Jan-Olof Bergström
Gunnar Selander
Göran Hammarstedt
Sven-Åke Eriksson
Börje Nilsson
Sven Ahlgren
Nils-Gustaf Nilsson
Björn Wahlberg
Per Stenklint
Bo Lagerfalk
Sigurd Andersson
Arne Skär
Åke E. K. Janzon
Rigo Hultdin
Roger Sahlén

Strandängsv. 4
Rotvägen 4
Lärkträdsvägen 27
Skördevägen 16
Kabusahöjden 89
Fyrklövergatan 9
Sjöbrisvägen 3
Smedjegatan 43
Sävbladsvägen 2
Sävstigen 5
Banérgatan 10
Åsgatan 16
Sandhamnsgat 44 B
Odensalag. 37 A
Herlitzgatan 11
Snårvägen 28
N Storgatan 44 A
Kanalgatan 4 B
Maratongatan 8
Blåhakevägen 3
Vallhagsvägen 9
Salladsgatan 45
Rosenkällav. 35
Konstapelgränd 6 2tr
Åbovägen 41
Myrmalmsvägen 18
Klarinettgatan 1
Starrmyrsgatan 5
Januarivägen 22
Karlslundsvägen 8
Tegelslagarvägen 3
Sunne-Svedje 140
Öringgatan 10
Värmlandsgat. 60
Håkansta 105
Vänge Kyrkjuves 301
Katrinelundsvägen 5
Roddarvägen 18 G
Storgatan 53 B
Aspnäsvägen 16 Vlll
Sannagatan 58
Gärdesvägen 6
Box 92
Hemvägen 12
Frölandsvägen 8
Bunge Utbunge 568
Margitvägen 7
Väktarevägen 4 A
Sandhamnsgatan 29
Knöstad Knutsgården
Tångvägen 8
Kroklyckan 6
Västra Vägen 8
Vikingavägen 15
Segelvägen 23
Kavaljerstigen 4
Gammgårdsv 13
Roddarvägen 16 H

743 61
831 73
645 40
681 43
271 73
449 34
784 37
546 31
423 53
645 44
115 23
313 50
115 28
831 47
623 77
961 44
575 34
291 53
745 36
891 40
691 36
271 54
611 36
831 38
352 42
796 30
553 10
654 69
352 60
831 42
645 93
832 94
941 35
681 43
834 98
622 36
732 33
831 52
732 46
177 37
681 54
645 50
310 61
831 61
861 34
624 64
794 93
291 63
115 28
661 93
831 61
433 69
640 43
149 30
575 92
165 57
891 51
831 52

BJÖRKLINGE
ÖSTERSUND
STRÄNGNÄS
KRISTINEHAMN
KÖPINGEBRO
NÖDINGE
BORLÄNGE
KARLSBORG
TORSLANDA
STRÄNGNÄS
STOCKHOLM
ÅLED
STOCKHOLM
ÖSTERSUND
KLINTEHAMN
BODEN
EKSJÖ
KRISTIANSTAD
ENKÖPING
ÖRNSKÖLDSVIK
KARLSKOGA
YSTAD
NYKÖPING
ÖSTERSUND
VÄXJÖ
ÄLVDALEN
JÖNKÖPING
KARLSTAD
VÄXJÖ
ÖSTERSUND
STRÄNGNÄS
ORRVIKEN
PITEÅ
KRISTINEHAMN
BRUNFLO
ROMAKLOSTER
ARBOGA
ÖSTERSUND
ARBOGA
JÄRFÄLLA
KRISTINEHAMN
STRÄNGNÄS
ÄTRAN
ÖSTERSUND
TIMRÅ
FÅRÖSUND
ORSA
KRISTIANSTAD
STOCKHOLM
SÄFFLE
ÖSTERSUND
SÄVEDALEN
ÄRLA
NYNÄSHAMN
HULT
HÄSSELBY
ÖRNSKÖLDSVIK
ÖSTERSUND

Datum Ålder
0109
0112
0112
0118
0118
0119
0122
0124
0125
0201
0202
0210
0219
0222
0223
0224
0224
0224
0225
0225
0226
0227
0302
0305
0308
0310
0313
0314
0315
0324
0327
0331
0403
0403
0404
0411
0411
0412
0419
0422
0423
0424
0425
0427
0501
0502
0506
0508
0511
0512
0513
0515
0520
0525
0606
0609
0612
0614

93
70
60
70
60
75
70
70
70
60
85
90
60
90
80
85
75
70
90
50
50
75
70
70
50
70
60
50
80
92
75
50
70
50
70
70
70
70
60
90
90
60
70
70
75
75
80
93
90
60
75
75
75
90
90
97
60
60
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Namn

Adress

Postnr

Ort

Nils Olsson
Rune Wahlström
Roger Johansson
Per Löfvenberg
Birgit Ledentsa-Bergström
Thor Hägglöf
Thomas Claesson
Peder Widell
Hans Tocklin
Magnus Berg
Axel Cavalli-Björkman
Nils-Erik Lindblom
Olov Johansson
Sven-Ove Reimers
Lars G Thulin
Sten Eric Byström
Sven Bagewitz
Bengt Norlin
Lars Örtengren
Hans Löfgren
Rolf Hans Berg
Jan-Erik Lövgren
Krister Hellström
Göran B:Son Uller
Jan-Olow Larson
Lennart Augustinius
Rolf Karlsson
Per Livefalk
Arne Thelin
Runar Johansson
Nils Lahti
Sixten Johansson
Johan Dahlqvist
Birger Ohlsson
Gunnar Telander
Gustaf Ekerup
Thor Petersson
Anders Gustafsson
Karl-Erik Gustafsson
Hans Gerlach
Torsten Larson

Storgatan 56 A
Klostervägen 23
Hellstedtsg 3
Rosenlundsv. 57
Prästänge 5
Snickaregat. 10 A
Rödsysslevägen 16
Gullhönevägen 23
Bränningestrandsv 64
Hedborns Gata 37
Hamngatan 16 B
Fältjägargr. 16 A 3tr
Tideräkningsg 14
Infanterivägen 2 A
Opphemsgatan 6
Kvartsvägen 166
Föreningsgatan 53
Bergsgatan 9 A
Vargvägen 170 H
Åkervägen 4
Strandvägen 28
Starrängsringen 10 3tr
Sergeantsgatan 2 E
Bokgatan 2
Pensionärsgat 17
Enebybergsvägen 50
Hentorpsvägen 42
Skogsriskagat. 7
Gröndalsv. 202 6tr
Bjärnsjöå 3
Ekmansvägen 4
Sjöjungfrun Äldrebo
Stensätersgatan 14
Brattby 90
Glimmerv. 10 A 2tr
Borgmästareg. 23
Dalgatan 4
Botvidsgatan 6 D
Majorsgatan 4
Lövdalavägen 10
Finningevägen 5 B

262 32
196 31
414 56
834 34
835 94
575 32
184 35
541 65
151 39
584 37
582 26
831 31
415 10
291 35
582 37
907 41
288 32
832 41
906 42
871 62
294 72
115 50
961 76
587 31
892 43
182 46
541 52
749 44
117 69
915 92
957 93
907 51
591 95
905 93
752 41
352 36
384 31
753 29
546 31
653 46
645 40

ÄNGELHOLM
KUNGSÄNGEN
GÖTEBORG
BRUNFLO
ASPÅS
EKSJÖ
ÅKERSBERGA
SKÖVDE
SÖDERTÄLJE
LINKÖPING
LINKÖPING
ÖSTERSUND
GÖTEBORG
KRISTIANSTAD
LINKÖPING
UMEÅ
VINSLÖV
FRÖSÖN
UMEÅ
HÄRNÖSAND
SÖLVESBORG
STOCKHOLM
BODEN
LINKÖPING
DOMSJÖ
ENEBYBERG
SKÖVDE
ENKÖPING
STOCKHOLM
ROBERTSFORS
PELLO
UMEÅ
MOTALA
UMEÅ
UPPSALA
VÄXJÖ
BLOMSTERMÅLA
UPPSALA
KARLSBORG
KARLSTAD
STRÄNGNÄS

Datum Ålder
0617
0623
0626
0629
0702
0710
0714
0715
0827
0831
0831
0901
0905
0906
0907
0907
0910
0911
0914
0915
0920
0925
0927
0929
1002
1014
1015
1021
1022
1025
1110
1111
1113
1122
1202
1210
1210
1214
1222
1229
1230

Medlemsläge


KamraToff har nu 458 medlemmar. Vid sekelskiftet hade vi drygt 500 medlemmar.



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



Just nu är 101 ständiga medlemmar varav 9 är hedersmedlemmar.



I medlemsregistret är 300 medlemmar registrerade med e-mailadress.
Anmäl e-mailadress via vår hemsida!



126 medlemmar är nöjda med att endast få all info via e-mail.



För närvarande har 38 ej betalat årsavgiften för 2014 varav 11 EJ heller för 2013.



KamraToff plusgirokonto är: 618 45 79 – 8. Ange avsändare på plusgirot!
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Text: Jan Sandin
Våra informationskanaler
KamraTnytt, Hemsidan och TIFF är
våra främsta informationskanaler.

Beträffande TIFF så hoppas jag att prenumerationen fungerar för alla, om inte hör av er! Som
styrelseordförande ingår jag i TIFF redaktion och är kontaktperson mot i första hand historisk
materiel. Efter en ursprunglig idé av Per Arne Öhman, som efter pensionering förirrade sig in i
museivärlden så har vi förmedlat inte mindre än 11 artiklar om vårt militärhistoriska(SMHA) arv
och ett antal andra som knyter an till ämnet. Jag hoppas att ni har nöje av detta historiska material
och mer följer innan vi har avverkat alla museer som ingår i SMHA, se www.smha.se för mer
information.
TIFF nr
2/2012
3/2012
4/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013
1/2014
2/2014
3/2014
4/2014

Artikel
Presentation av SMHA
Armémuseum
Brigadmuseum Karlstad
Miliseum Skillingaryd
Spärrbataljon Hemsö
Aeroseum Göteborg
Bodens fästning
Försvarsmuseum Boden
Krigsflygfält Brattforsheden
Maritiman Göteborg
Miliseum , ”Fältskärens kniv”

Utöver detta så har många av våra medlemmar ” skrivit av sig” både i TIFF och KamraTnytt
och inte att förglömma Harry Johanssons ”Utbildning i armén” som går att beställa för
överlämning vid årsmöte och Mälardalsträffen.

Alla är välkomna med bidrag i
KamraTnytt, och fler behövs!
Här får en av våra eminenta
skribenter, Ingvar Carlsson en
liten erkänsla för nedlagt
arbete, läs hans artiklar om
strv 103 i TIFF 2013/3-4!

