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KamraTnytt Höstnummer 2015

Styrelseordförande har ordet
Bästa medlemmar
Sommaren, som kom sent igång i år, har nu förflutit och höstens mörker har trängt sig på. Då känns
det kul att sätta sig ner och bläddra i någon intressant skrift. Det är en sådan Ni håller i Er hand (eller
läser på skärmen) just nu! KamraTnytt Höstnummer 2015 är precis en sådan skrift att förlora sig
själv i för en stund.
Detta är mitt första ”Styrelseordförande har ordet”, då jag sedan årsmötet i våras är ny
styrelseordförande efter Jan Sandin. Jan Sandin har axlat den posten i många år och utsågs av
årsmötet till hedersmedlem. Tack Jan för Dina förtjänstfulla insatser! Min dagliga gärning har jag
som chef för Genomförandeavdelningen vid Försvarsmaktens logistik. Jag ser med spänning fram
mot uppdraget av vara kamratföreningens styrelseordförande och tackar årsmötet för det givna
förtroendet.
Kamratföreningen fick vid årsmötet även en ny föreningsordförande. Det är chefen för
Försvarsmaktens logistik, överste Torgny Henryson. Jag passar här på att hälsa Torgny varmt
välkommen på sin post och hoppas på lika gott samarbete i kamratföreningen, som vi har i det
dagliga arbetet på vårt förband.

Klubbyte vid 2015 årsmöte
i Revingehed
Torgny Henryson,
Per Gunnar Persson &
Jan Sandin
För att kunna få stöd av vårt ”fadderförband” (FMTS), med bland annat ekonomiska resurser för
olika behov, krävs en formell överenskommelse. Kamratföreningen har sedan i sommar tecknat en
sådan överenskommelse med FMTS beträffande bland annat vilket stöd vi kan få och vad vi i vår tur
kan erbjuda. Syftet är att skapa en god förbandsanda, sammanhållning, kontinuitet, rekrytering samt
veteranstöd.
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FMTS åtagande enligt överenskommelsen är att upplåta lokaler för föreningens möten och
sammanträden samt ge föreningsbidrag beträffande busstransport i samband med medlemsresa,
tryckning av medlemsskrift inklusive porto samt övrigt stöd enligt överenskommelse i årlig budget.
Kamratföreningen åtar sig bland annat att följa Försvarsmaktens värdegrund, bidra till
försvarsupplysning, främst avseende försvarets tekniska tjänst i Sverige, i samverkan med
Museigruppen förvalta förbandets historiska arv och hålla dess traditioner levande samt vara
beredda att stödja FMTS med anhörig och veteranstöd i föreningens verksamhetsområde.
Det känns bra att ha denna formella överenskommelse som stöd för vårt föreningsarbete.
Årsmötet 2015 genomfördes på Revingehed och det samlade drygt sextio medlemmar. Årsmötet
inramades av intressanta förevisningar på P 7 samt kulturella moment inne i Lund. Protokollet finns
längre fram i Höstnytt och en utförlig artikel finns att läsa i TIFF nummer 3/2015.
Nästa årsmöte med kringaktiviteter kommer att genomföras med Ledningsregementet (LedR) i
Enköping som bas. Detaljprogrammet är inte utformat ännu, men årsmötet och övriga aktiviteter
kommer att äga rum i perioden 10 till 12 maj 2016. Som vanligt kommer logementsboende att
erbjudas deltagarna. Boka således in ett intressant besök i Enköping den 10 till 12 maj 2016!
I höst har stipendiaterna genomfört sin stipendieresa. En artikel om detta finns längre fram i
Höstnytt och den kommer även att publiceras i TIFF nr 4 2015. Kamratföreningen gratulerar de tre
stipendiaterna och önskar dem en god fortsättning på sin yrkesbana.
I anslutning till FMTS 10-årsjubileum genomförde styrelsen ett styrelsemöte den 18 september. Vid
mötet behandlades frågan om hantering av fortsatt/nytt medlemskap för specialistofficerare i teknisk
tjänst, i syfte att kunna föryngra kamratföreningen och därmed kunna fortsatt hålla hög aktivitet.
Styrelsemötet föreslog att Föreningsordföranden uppmanar de nya specialistofficerarna att bli
medlemmar i föreningen. Vi eftersträvar att behålla denna kategori i föreningen.
Vid styrelsemötet beslutades att stödja MilmusZ med 10 000 kronor för 2015. För att fördjupa
kunskapen om MilmusZ och dess verksamhet planerar jag att tillsammans med föreningsordföranden och någon till ur styrelsen att besöka MilmusZ.
Leif Küller tog upp frågan om att sammanställa Underhållsregementenas historia. Han föredrog
bakgrunden och den tanke som finns att försöka beskriva denna period i skrift (V66, UH80 mm). Jan
Edelsvärd och Leif Küller kontaktar möjliga kunskapsbärare och tar fram ett tänk/inventerar vad
som är möjligt. Arbetet bör indelas i ”block” och en arbetsplan måste tas fram. Alla uppmanas
att ”kolla i sina nätverk”. Samverkan bör ske med FMV Veteranklubb. Alla som har någon idé kring
detta ombedes kontakta Leif eller Jan.
På sidan 3 finns bild på nya hemsidan, samt en uppmaning att du anmäler din mailadress
för distribution av KamraTnytt maa PostNords ”portohöjning”.
Ni som får adressförändringar eller ändring av mailadresser, anmäl detta löpande till
medlemsregistret via vår hemsida: www kamratoff.se – Kontakta oss..
Sist men inte minst, betala medlemsavgiften 125 kr före årsskiftet till plusgiro 618 45 79-8.
En God Jul och Ett Gott Nytt År tillönskas
Per Gunnar Persson
styrelseordförande
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Kamratmöte Mälardalen på FMV 2016
Så är det dags att ta fram almanacka 2016 och planera in det nu sedvanliga februarimötet på FMV.
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 med Besöksmottagare: Övlt. Karl Jönsson
Program
Jag avser engagera kvalificerade föreläsare ur:
FMV, HKV, FM TIS, & Kamratföreningen
Program kommer att finnas på vår hemsida senast 1 februari. http://www.kamratoff.se/
Vingen är bokad för den kamratliga samvaron.
Kl 1800 Mingel
Kl.1900 Kamratmiddag på Restaurang Vingen, och räknar med att middagen avslutas 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 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

Vår nya hemsidas utseende
PostNord har
avskaffat
"Föreningspost"
vilket innebär
fördubblat porto
för distribution av
KamraTnytt per
post.
Det innebär att
alla måste uppge
sin mailadress,
till vilken
KamraTnytt kan
skickas.
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Årsmöte 2013

KamraToff Årsmöte 2015
Dag:
Tid:
Plats:

Måndag, 2015-04-27.
15.00 ~ 16.30.
Revingehed P 7, Skolhuset.

1. Mötets öppnande
Jan Sandin hälsade samtliga välkomna till KamraToff 18:onde årsmöte och öppnade mötet.
Mötet inleddes med att mötet hedrade bortgångna medlemmar med en tyst minut (bilaga1).
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 Staffan Wyke.
5. Fastställande av dagordning och deltagarförteckning
Dagordningen fastställdes. Deltagarförteckning kontrollerades (bilaga 2).
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 därav kortfattat.
Verksamhetsberättelsen lades därefter till handlingarna (bilaga 3).
9. Resultat och balansräkning för 2013
Åke Olsson föredrog resultat och balansräkning för 2014.
Underlagen lades sedan till handlingarna (bilaga 4).
Medlemsantalet var för dagen 488 stycken inklusive de 46 specialistofficerare som bjudits på ett års
medlemskap i samband med sin examen i december.
10. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredrogs av revisorssuppleant Clas-Göran Paulsson.
Revisorerna föreslog att resultat- och balansräkningen skulle fastställas samt att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014-01-01--12-31 (bilaga 5).
11. Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
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12. Verksamhet och budget intill årsmöte 2016
Verksamhet och budget föredrogs av Åke Olsson (bilaga 6).
Verksamhet och budget fastställdes av mötet.
-

-

-

-

-

Nya stipendier: Utdelning av stipendierna genomfördes vid examen för specialistofficerarna
i december. Examen har utförligt beskrivits i TIFF och i KamraTnytt Vårnummer 2015.
KamraToff nye kontaktperson på FMTS gällande stipendierna är Fredrik Finér. Fredrik fick
tillfälle att presentera sig på årsmötet.
Avtal mellan KamraToff och FMTS: Ett nytt avtal (numera kallat överenskommelse)
utarbetas av FMTS för att tydligare reglera samverkan med KamraToff. Styrelsen
återkommer när en ny överenskommelse finns presenterad av FMTS.
Rekryteringen till KamraToff: Vi måste fortsatt arbeta aktivt med rekryteringen till
KamraToff. De specialistofficerare som nu bjuds på ett års medlemskap är en del, men mer
måste till.
FMTS 10 år: FMTS firar tio år 2015-09-19. Föreningen deltager gärna i detta evenemang
och undersöker i vilken form som vi kan deltaga.
SMKR Veteranstöd mm: Kjell-Erik Lindgren deltager som föreningens representant på
Nordiskt möte i Danmark under midsommarhelgen.
Veterandagen firas i Stockholm på Gärdet den 29/5 och i exempelvis Halmstad den 30/5.
Alla medlemmar är välkomna till dessa evenemang!
TIFF: Jan Sandin sitter fortsatt med i TIFF redaktion och bevakar därvid särskilt händelser i
KamraToff.
Nästa årsmöte: Flera förslag fanns på lämpliga platser för nästa årsmöte (2016), exempelvis
Enköping, Uppsala och Östersund. Styrelsen diskuterar detta på det kommande styrelsemöte.
För årsmötet 2017, då föreningen fyller 20, år är inriktningen att årsmötet ska hållas i
Halmstad.
(OBS! Åke Olsson efterlyste bilder från årmötena 1999 och 2000, som hölls i Skövde
respektive Hässleholm. Om någon har foton från dessa båda möten så kontakta Åke).

13. Val av förenings- och styrelseordförande
Torgny Henryson valdes som Föreningsordförande.
PG Persson valdes som Styrelseordförande.
14. Val av styrelseledamöter med suppleanter
Kvarstående ledamöter (2014-16) Leif Küller, Jan Edelsvärd, Niklas Jörnsby och Ulf Crona samt
som suppleant Thomas Eriksson.
För omval på två år (valdes 2015-17) är Åke Olsson, Kjell-Erik Lindgren, Carl Hallenborg och Kaj
Sandström samt Christer Lagert som suppleant. Samtliga omvaldes.
15. Val av revisorer och suppleanter
Per-Arne Öhman och Rune Wahlström omvaldes som ordinarie revisorer.
Håkan Schweitz och Clas-Göran Paulsson omvaldes som revisorssuppleanter.
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16. Val av valberedning
Anders Carlsson, Fredrik Finér och Kurt Hauptmann valdes som valberedning.
Till sammankallande i valberedningen utsågs Anders Carlsson.
17. Övriga frågor
Åke Olsson föreslog att avgående styrelseordförande Jan Sandin skulle utnämnas till hedersmedlem
i KamraToff. Då Jan inte ville utnämna sig själv tog sekreteraren ordförandeklubban och klubbade
igenom detta.
Jan tackade för utnämningen och de trevliga år han haft som styrelseordförande.
Därefter tackade även Södra skåningarnas kamratförenings fordonsgrupp Jan för hans insatser.
Den nyutnämnde Föreningsordföranden Torgny Henryson avtackade Jan med bokgåvor från både
förening och styrelse.
Torgny Henryson och PG Persson presenterade sig sedan lite närmare för medlemmarna.
18. Mötets avslutande
Ordföranden tackade deltagarna och avslutade årsmötet.

Jan Sandin
Ordförande

Carl Hallenborg
Sekreterare

Göran B:Son Uller
Justerare

Staffan Wyke
Justerare

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Av styrelsen kända medlemmar som avlidit : (Bilaga 1 till protokollet)
Janne Carlsson
Bengt Bursjöö
Ingbert Gustafsson
Sven-Eric Lundin
Torsten Ferm
Sylve Karlsson
Krister Hellström
Lars Thulin
Stig Wallberg
Sixten Johansson
Lars Rylander
Arne Carlsson

Göteborg
Linköping
Brunflo
Solna
Upplands Väsby
Visby
Boden
Linköping
Kristinehamn
Umeå
Hässleholm
Göteborg

76 år
75 år
75 år
87 år
83 år
71 år
70 år
79 år
83 år
88 år
77 år
81 år
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Deltagare Årsmöte 2015 (Bilaga 2 till årsmötesprotokoll)
Namn
Rolf Hans Berg
Sven-Olof Bernhard
Sven Bertilsson
Sven Bohlin
Lars A Burman
Anders Carlsson
Christer Carlsson
Thomas Claesson
Ulf Crona
Jan Edelsvärd
Jan-Inge Elofsson
Rune Elofsson
Fredrik Finér
Jan-Christer Forss
Jan-Erik Fredlund
Pär Gillheim
Rune Gunnarsson
Anders Gustafsson
Carl Hallenborg
Stefan Hansson
Kurt Hauptmann
Göte Hellström
Torgny Henryson
Håkan Holmgren
Anders Högberg
Lars Jansson
Stig Jarring
Harry Johansson
Maths Johansson
Niklas Jörnsby
Tomas Knutsson

Ort
SÖLVESBORG
V:A FRÖLUNDA
UPPSALA
GÖTEBORG
NYKÖPING
HALMSTAD
ÖSTERSUND
ÅKERSBERGA
HALMSTAD
STALLARHOLMEN
HÄGERSTEN
EKSJÖ
HALMSTAD
FJUGESTA
STRÄNGNÄS
LOMMA
JÖNKÖPING
UPPSALA
HALMSTAD
NYHAMMAR
LULEÅ
TÄBY
STOCKHOLM
ÄNGELHOLM
ÄLVDALEN
HÄSSLEHOLM
ÅKERSBERGA
VARBERG
KUNGSÄNGEN
HALMSTAD
ÖREBRO

Årsmötesdeltagare

Namn
Krister Koch
Per Erik Kraft
Bo Lagerfalk
Christer Lagert
Kaj-Sune Lagnebo
Göran Lindblad
Håkan Linde
Kjell-Erik Lindgren
Leif Ljung
Åke Ljungberg
Bernt Magnusson
Bengt Martinsson
Ingemar Moberg
Åke Olsson
Claes-Göran Paulson
Bo Göran Persson
Evert Persson
Georg Persson
Per-Gunnar Persson
Jonny Rosenquist
Ulf Rydberg
Jan Sandin
Kaj Sandström
Håkan Schweitz
Karl Erik Sjögren
Sven-Åke Sjöquist
Per Stenklint
Lars Svanström
Göran B:Son Uller
Staffan Wyke
Arne Åboge

Ort
LILLA EDET
KLINTEHAMN
ÄRLA
HISINGS KÄRRA
YSTAD
MALMÖ
TÄBY
ENKÖPING
TIMMERSDALA
SÖDERTÄLJE
BJÖRNEBORG
MALMÖ
SÖDERTÄLJE
VALLENTUNA
ÅKERSBERGA
BJÄRNUM
SJÖBO
NYBROSTRAND
ARBOGA
ARBOGA
ÖRSUNDSBRO
STRÄNGNÄS
ÖSTERSUND
LINKÖPING
MALMÖ
KRISTIANSTAD
SÄVEDALEN
KRISTIANSTAD
LINKÖPING
ÄLMHULT
KISTA

Besöksdeltagare
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Text:Jan Sandin Foto: KamraToff bildarkiv

TEKNISK TJÄNST I FOKUS - FÖR FRAMTIDEN
Det är TIFF devis som också kräver att vi tar vara på ARVET och HISTORIEN.
SMHA (Sveriges Militär Historiska Arv) är ett statligt stött museinätvek bestående av 26 utvalda
museer i Sverige. Huvuddelen visar Sveriges försvar under kalla kriget.
Kalla kriget startade i slutet av 1940-talet och pågick fram till Berlinmurens fall 1989. Den epoken
fick djupgående konsekvenser för hela världen och särskilt Europa. I Sverige har den präglat mångas
och sannolikt huvuddelen av våra medlemmars, yrkesverksamma liv.
Sveriges försvarsansträngningar är en viktig del av vårt nuvarande välstånd, demokrati och
infrastruktur-tekniska utveckling.
Det känns väldigt meningsfullt att vi via KamraToff får vara med och förmedla något om vårt
gemensamma arv, och då särskilt med tyngdpunkt på den tekniska tjänsten, till oss själva och yngre
generationer.
TIFF i samarbetet med SMHA är en viktig del av denna kommunikation och KamraToff har nu
förmedlat ett 15-tal artiklar om detta vårt gemensamma arv som publicerats i TIFF. Jag hoppas att ni
alla TIFF-läsare har nöje av detta historiska material och mer följer innan vi har avverkat alla
museer som ingår i SMHA. För nästa år så är preliminärt inbokade: Siknäsfortet och Kalixlinjen,
Axvalla hed, Luftvärnsmuseet i Halmstad och forten på Vaberget i Karlsborg.

I förra numret besökte vi
Gotland Försvars-museum
som flyttat KA3-delen till
Tingstäde.
I nästa nr av TIFF är det
dags för Artilleri-museet i
Kristianstad.

Ja det är ett digert material och våra museer kan verkligen berätta! Det är väl inte så många av oss
som har sett allt i SMHA så besök www.smha.se för mer detaljer och information och bläddra gärna
tillbaka i gamla TIFF-nummer på, http://tiff.mil.se
Sedan ett antal år är jag kontaktperson mellan KamraToff och TIFF och som ni märkt får vi in
artiklar från vår verksamhet som årsmöten stipendieutdelningar etc. På gång nu är reserapport från
våra stipendiater som varit i England och reportage om FMTS 10-årsjubileum som vi har mycket
egna bilder från, några nedan! Så fortsätt läs TIFF och har du några uppslag till reportage och
artiklar så hör av dig till styrelsen på enklaste sätt!
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Det är tio år sedan försvarets tekniska skolor
gick ihop och bildade FMTS.
Jubileet firades med öppet hus i Halmstad den
19 september.
KamraToff var naturligtvis där och i samarbete
med TIFF och SMHA så hade vi en monter för
information och rekrytering.
Mycket mer bilder från jubileet kommer i TIFF
nr 4/2015!

Här ser vi vår nya styrelseordf. P-G Persson och
föreningsordförande. Torgny Henryson i djup
diskussion med Harry Johanson.
Jag tror att Harry håller på att övertalas om att
utifrån boken ”Teknisk utbildning i armén”
berätta något om FMTS arv i TIFF.
Hoppas att vi får anledning att återkomma till
detta ämne!

Jag vill erinra om vårt digra bildarkiv på www.kamratoff.se . Även om vi får utrymme i TIFF
med någon bild så finns mycket mer från våra eminenta ”stabsfotografer”.
Här ett axplock från våra årsmöten: 2015 mässen Revingehed, 2012 Göteborg Känsö, 2010
Karlskrona Kungsholms fort, 2006 Eksjö stadsvandring.
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35. Nordiska Militära Kamratföreningsmötet 2015 i Aalborg
För 32 svenska representanter från militära kamratföreningar blev midsommarhelgen 2015 solig och
utan störande regn. Det 35:e nordiska mötet var förlagt till trängregementet i Aalborg, och dit kom
vi efter en behaglig båtresa över Kattegatt och med buss som mötte upp i Frederikshavn. På plats
väntade 150 delegater från Danmark, Finland och Norge.
Trängregementet är en av Danmarks största militära utbildningsplatser med cirka 2000
medarbetare, inklusive värnpliktiga. Vid regementet finns två logistikbataljoner, en underhållsbataljon, Nationella Stödbataljonen och Försvarets militärpoliscenter. Regementet tar också emot en
stor del av de 6 000 skolungdomar som varje år får genomföra en praktikvecka i försvaret. Vid
Aalborg Kaserner finns också Nordjyllands hemvärnsdistrikt och Haerens logistikcenter samt flera
andra stödenheter inom försvaret. Regementets raska sergeanter visade oss materiel och hur den
skall användas samt besvarade allehanda frågor om rekrytering, anställningsförhållanden och annat.
Det var tredje gången som det nordiska mötet hade förlagts till Aalborg.

Efter högtidlig öppning av mötet och kransnedläggning blev det sedvanlig manifestation med
marsch genom staden, på gruppkolonner och med regementets musikkår i spetsen. Staden bjöd på
uppskattad mottagning, och deltagarna fick därefter tid att bekanta sig med livet i Aalborg.
I mötet ingick studiebesök vid Jaegerkorpset, Aalborg Flygstation, Flottans station i Frederikshavn,
Centret för sergeant- och maritimutbildning samt vid garnisonsmuseet. Sista dagen avhölls också
den sedvanliga skyttetävlingen mellan de fyra deltagande länderna, på pistol och karbin. Norge
segrade i lagtävlingen och Norge och Sverige fick vardera en individuell guldmedaljör på karbin
respektive pistol.
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Jægerkorpset är Arméns (Haerens) specialoperationsstyrka som har till uppgift att med kort varsel
kunna sättas i operationer där konventionella styrkor inte kan användas, såväl i Danmark son i andra
länder. Förbandet bildades 1961 efter brittisk och amerikansk förebild och är specialiserat på
fjärrspaning, sabotage och terroristbekämpning. En jägarsoldat skall ligga på topp när det gäller god
fysik, självdisciplin, självtillit och förmåga att arbeta under extrema förhållanden och att kunna
samarbeta. En jägare skall klara av en marsch på 50 km med 30 kg packning på 12 timmar samt
kunna simma 1000 m bröstsim på 24 minuter och dyka 30 m med tyst nedgång. Jægerkorpsets motto
lyder: "Plus esse quam simultatur" - "Mera att vara än att synas." Vid vårt besök fanns också en
skylt som förkunnade, att endast karlakarlar eller ”riktiga män” kan bli jägare. Vår diskrimineringsombudsman hade säkerligen gnuggat händerna över att få bita i ett sådant stridsrop. Jaegerkorpset
har 150 män och ingen är kvinna. Endast var tionde sökande antas, och inga värnpliktiga är
kommenderade dit. Ett tiotal sergeanter tog hand om oss och redogjorde för sin ofta sofistikerade
utrustning och svarade artigt på alla våra frågor. Trots språksvårigheter kunde vi förstå en hel del.
Flyvestation Aalborg ligger 10 km nordväst om Aalborg. Flygplatsen delas mellan civilflyget och
flygvapnet och är hemmahamn för transportflygets fyra luftfartyg Hercules och CL-604 Challenger.
Den första flygplatsen inrättades 1938 för att få en fast förbindelse med Köpenhamn. Den 9 april
1940 besattes flygplatsen av tyskarna, och redan dagen därpå användes flygplatsen av drygt 50 tyska
transportflygplan. Tyskarna satte genast igång med att expropiera mark och utvidgade flygplatsen
från två kvadratkm till 30. Det blev en av Nordeuropas största flygplatser. Efter kapitulationen den
5 maj 1945 övertog RAF flygplatsen och förstörde 270 tyska flygplan som fanns där. Civilflyget har
idag drygt en miljon passagerare som startar och landar på en 2400 x 46 m stor bana. Vi visades runt
i de nya och stora, 50x50x15 m, hangarerna och fick en föredragning om framförallt det militära
transportflyget.

Flådestation Frederikshavn. Vi lotsades in till en alldeles ny simuleringsanläggning och fick
genom att dra i spakar och trycka på knappar öva oss i hur man framför fartyg till sjöss utan att köra
på andra fartyg eller broar eller oljeplattformar. Danmarks flotta består av två fregatter, fyra
inspektionsskepp, tre underhållsfartyg, två miljöfartyg, två mindre inspektionsfartyg, en
inspektionskutter och fem skolskepp. Danmark har också upplagda fartyg: en ubåt, tre korvetter och
några patrull- och minröjningsfartyg. Flera av fartygen låg vid kaj och gav möjlighet till att
åtminstone syna dem utvändigt.
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Center for Sergent- og Maritim Uddannelse (SMC) är en av sex olika specialistskolor som ingår i
Marinens skolor. Centret är startpunkten för alla värnpliktiga, konstaplar och kadettaspiranter inom
Marinen. Vid centret får man lära sig de grundläggande färdigheterna för att klara av en befattning
inom Marinen. Skolan är också en utbildningsplats för samtliga sergeanter i Flottan. – Vi fick en
förevisning i hur man på några minuter kan förvandla en 25-meters bassäng till en rykande och
rytande havsmiljö med vågor upp till två meter mitt i natten. Det blev också möjlighet för en frivillig
Jonas, att i effektiv våtdräkt kasta sig ned i djupet och finna att han efter några minuter torrskodd
kunde räddas upp på land.
Personalförsörjningen i Danmarks försvarsmakt.
2004 fattades i Danmark ett försvarsbeslut som ändrade försvaret från mobiliseringsförsvar till
insatsförsvar. 2014 uppgick personalstyrkan i Försvarsmakten till 20 200 personer varav 15 400
militär personal och 4 800 civil personal. Av den militära personalen är 950 kvinnor. Till detta
kommer 15 000 aktiva i Hemvärnet. För värnplikten tillämpas en skyldighet för alla pojkar att
infinna sig till en ”försvarets dag” samt ett lottningssystem som från början syftade till att kalla in
cirka 30 procent av alla pojkar till plikttjänstgöring. Intresset för att genomgå militär grundutbildning är emllertid så stort att betydligt fler frivilliga anmäler sig än vad som är försvarsmaktens
behov. Det är därför i praktiken ytterst få som kallas in till pliktjänstgöring. Även utländska
medborgare kan ansöka om att få genomgå militär utbildning. Grundutbildningen är minst fyra
månader men kan för en del vara längre.
För dem som blir fast anställda skrivs ett s.k. K-35 kontrakt som gäller fram till dess den anställde
fyller 35 år; det finns möjlighet att säga upp sig tidigare. Anställningsvillkoren och befordringsmöjligheterna anses vara relativt goda. För varje anställningsperiod om fyra år får den anställde
möjlighet att studera vid högskola under ett år. Ett K-35 kontrakt kan alltså ge fyra års
högskolestudier.

Se även SMKR:s hemsida www.smkr.se.
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Stipendieresa 2015 – Tre specialistofficerare från tre stridskrafter
Ali Jawadi-Asad, Helikopterflottiljen
Mattias Eriksson, 4.Sjöstridsflottiljen
Filip Granbom, 1.Tekniska Bataljon/FMTS
Defence Security and Equipment International (DSEI) är en militär mässa som hålls vartannat år i
London. Det började 1993 då brittiska armén och flottan slog ihop sina utrustningsmässor. Sedan dess har den
brittiska regeringen valt att privatisera utställningen och den är idag en av världens största militära mässor
med över 32,000 deltagare och mer än 1,600 utställare från 54 olika länder.
Det föreföll snabbt en omöjlighet att för varje individ ta in hela mässan, därför beslutade vi att dela på oss för
att fokusera på den arena var och en av oss representerade. Vi har därför nedan beskrivit upplevelsen ur
respektive perspektiv utifrån den stridskraft vi dagligen jobbar i.

Tre stipendiater f.v. Filip, Mattias, Ali samt
kn Thomas Larsson kurschef SOU och
örlkn Marcus Wallberg reseansvarig

BAE Hägglunds presenterade sin nya bandvagn
Bv S10 "Beowulf" på mässan. En ”civiliserad”
version av BV 410.

Markarenan
Mässan var ett dignande smörgåsbord av modern försvars- och krigsteknik där jag som marktekniker fann
många intressanta områden. Vissa montrar var överväldigande, medan andra var något mer modesta. Där
fanns allt från enskilda komponenter som kulor, krut och eldhandvapen vapen till kompletta system som
stridsfordon med ingående sensorer, motmedel och vapensystem.
Dock skall man inte döma boken efter omslaget, det som jag blev mest hänförd av, var en av de mindre
montrarna med företaget CBJ Tech AB som dessutom råkade vara svenskar. Det var inte utan att man blev
stolt över sina landsmän när man insåg att produkten de presenterade var av aldrig tidigare skådat slag.
Produkten de lyckats ta fram var av en helt ny kaliber, anpassad för mindre typer av vapen-system i kategorin
pistoler och kulsprutepistoler/personliga försvarsvapen (eng. PDW).
Grundprincipen är i sig välkänd och välanvänd, vi återfinner den både i form av SLAP/U-kal (saboted light
armor penetrator) i mindre system, samt i pilprojektil för större system. Det jag pratar om är givetvis
principen att avfyra en underkalibrerad projektil av mycket hårt material i hög hastighet. Detta är det tidigare
ingen som lyckats med i mindre kalibrar, varken i hel- eller halvautomatiskta system. Jag blev mycket
imponerad!
Saab förevisade, bland annat, RBS 70 NG (new generation) som är en uppgraderad version av det välkända
Lv-systemet RBS 70. NG versionen har försetts med ett nytt sikte med IR-kamera vilket medger att man kan
verka med systemet dygnet runt. Dessutom har den en målföljningsfunktion som underlättar för skytten och
då laserstyrningen av roboten fortfarande sitter i aktern så är den inte heller störningskänslig. Möjligheten att
fordonsmontera och fjärrstyra systemet finns också, vilket gör det flexibelt och modulärt. Ett välbeprövat
flexibelt system där man nu också lyckats eliminerat några av de svagheter det tidigare haft.
En tillverkare av optik och bildförstärkare hade lyckats ta fram ett kombinationsinstrument som
implementerade både bildförstärkare, IR-kamera och optisk förstoring - tillräckligt kompakt för att montera
på ett personburet vapensystem. Funktionen medgav inte bara en växling mellan de olika gränssnitten utan
även en kombination utav dem; en optiskt förstorad bild med förstärkt ljus och förstärkta konturer kring de
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objekt som hade en värmedifferens, mycket användbart när man tittar på mål bakom t.ex. skyl, där
värmeskillnaderna är så små att man knappt uppfattar dem på bilden.
Bärgare, minröjnings- och fältarbetesmaskiner fanns det gott om, modulära påhäng och så vidare, där fanns
spännande och intressanta system kopplat till varje funktionsområde.

Luftarenan
Luftarenan var ett väldigt brett område. Här visades allt från ammunition, automatkanoner och ”air to air
missiles” till de senaste hjälmarna för stridspiloter och en uppsjö av kabeldon.
På plats fanns US Army med en splitter ny CH-47-Chinook och en AH-64 Apache Longbow. Royal Air force
och Navy bidrog med AW101-Merlin, SA330-Puma och SH-3 Sea King där just SH-3an bär på en intressant
historia. Just denna individ är, trots sina 12 000 flygtimmar samt att den har blivit nedskjuten fyra gånger,
fortfarande i tjänst. Reflektionen jag drog av det, är det enorma arbete och kompetens det måste ha krävts för
att hålla denna helikopter flygduglig. Detta är något jag tycker vi ska eftersträva för att bli ännu bättre inom
vår tekniska tjänst

Jag såg särskilt fram emot
helikopterutställningen då jag själv är
helikoptertekniker. Jag blev inte besviken, här
sitter jag i en Apache-helikopter.

I SAAB:s paviljong fick vi ett antal fina
guidningar, här av Niclas Asada

En annan höjdpunkt på mässan var när vi fick en guidning i SAABs paviljong där ett CBRN-fordon stod i
rampljuset utrustad med de senaste sensorerna för att upptäckt, identifiering och varning för CBRN-hot. (Ckemiska - Biologiska- Radiologiska-Nukleära)
Den generella trenden verkar vara en fortsatt digitalisering av både flygplan och pilotens utrustning för att
tillsammans agera som en bärande plattform för nya, smartare och mer träffsäkra vapen med
allväderskapacitet. Detta möjliggörs genom det ökande informationsflödet som ges bland annat
genom ”helmet mounted displays”, som då gynnar pilotens beslutscykel.

Sjöarenan
De marina utställarna var ett myller av marina vapen-, sensor- och kommunikationssystem vilket passar
alldeles utmärkt för mig som systemtekniker i Marinen.
Något som börjar bli väldigt utbrett är UAV:er eller så kallade drönare. De är mycket lämpliga för ett fartyg
att skicka iväg på spaningsuppdrag. Detta har gjort att det även har börjat dyka upp motmedel mot dem. Det
mest iögonfallande motmedlet var en fartygsbaserad laser med en pulseffekt på hela 30 kW ämnad att skjuta
ned drönare med. Idéerna som fanns i Ronald Reagans SDI-projekt börjar realiseras!
Under mässan bjöds det även på en uppvisning av en brittisk bordningsstyrka från 43. Commando Royal
Marines som under strålande sol bordade ett av den brittiska marinens övningsfartyg som var övningsmässigt
kapat av terrorister.
Utanför mässhallarna låg åtta fartyg förtöjda. Det fanns möjlighet att boka guidade turer på dessa och jag
passade på att besöka en nybyggd indisk fregatt vid namn INS Trikand. Fartyget är byggt på varvet i
Kaliningrad och togs i bruk 2013. Det är konstruktionsmässigt snarlikt de nya ryska fregatterna av Admiral
Grigorovich-klass som just nu är under leverans till den ryska flottan. Det var intressant att jämföra
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konstruktionen på denna med västerländska dito. Det var mycket detaljer i 50- och 60-talsdesign varvat med
moderna sensorer och vapensystem.
Det andra fartyget jag besökte var en kanadensisk Halifax-fregatt vid namn HMCS Winnipeg, som firade 20
år i tjänst. De byggdes ursprungligen för kalla krigets krav på ubåtsjakt och ytstrid, men har nu fått utökade
uppgifter såsom asymmetrisk krigföring, vilket innefattar små och snabbt inkommande farkoster. Fartyget har
nyligen genomgått en halvtidsmodernisering och utrustats med ett nytt ledningssystem, uppgraderat
robotsystem, uppgraderad pjäs med mer.
Trots två heldagar på mässan, var det långt ifrån allt jag hann se!

Ombord på INS Trikland

Imperial War Museum en fantastisk upplevelse

Mässan som helhet
Mässan gav en god inblick i industrin idag, och möjligtvis en fingervisning om vad framtiden kommer att
bära med sig. Helt klart är att produkterna försvarsindustrin erbjuder blir allt mer högteknologiska, detta
ställer höga krav på oss som tekniker och vår verksamhet. Kravet och förmågan att utveckla och öva teknisk
tjänst ökar, och kravet på materiel i form av specialverktyg, anpassade lokaler och reservdelar ökar. Detta
mynnar i vår mening ut i högre krav på Försvarmaktens logistiska förmåga, en het potatis i dagsläget som är
svår att hantera och lösa.

Resan
London har enormt mycket att erbjuda, svårigheten är att välja! Vi hann med en stadspromenad genom
London. På vägen till Imperial War Museum, som var målet, stannade vi till vid Buckingham Palace, Big
Ben och London Eye. Allt enligt turistens lilla checklista.
Museet har storartade utställningar om både första och andra världskriget, Storbritanniens roll i dessa samt
fram till nutida konflikter. De hade även en våning med konstnärliga tolkningar av krig, allt från tavlor till
skulpturer. De har lyckats med att visa många detaljer från världskrigen där ett exempel är ett skevroder till
ett tyskt jaktplan från andra världskriget där man har satt ett märke för varje lyckat uppdrag.
Utställningen om Förintelsen var en del av utställningarna som ingen kan lämna utan att bli berörd.
Skillnaden mellan då och nu blir mycket påtaglig när man ena dagen befinner sig på DESI och ser det absolut
senaste inom tekniken, för att sedan uppleva hur det var för inte så länge sedan, utvecklingen har verkligen
gått i rasande fart.
Eftermiddagar och kvällar spenderade vi tiden tillsammans med Thomas Larsson, kurschef på SOU och
Marcus Wallberg som var reseansvarig från FMTS. Detta gav en mycket givande möjlighet att diskutera och
reflektera kring mässan och upplevelserna och inte minst sprida kunskap mellan de olika arenorna och
vapenslagen.

Avslutning
Vi känner oss hedrade över att fått möjlighet att delta i denna första stipendieresa. Vi vill framföra ett särskilt
tack till SAAB med Niclas Asada i spetsen som tog emot oss på mässan, ÅF, BAE Systems och
Kamratföreningen försvarets tekniska officerare som gjorde resan möjlig och FMTS som genomfört den.
Resesällskapet och upplevelserna har verkligen lämnat starka intryck - ett minne för livet kort och gott.
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Tioårsjubileum för FMTS i Halmstad
FMTS firade med olika arrangemang i dagarna tre sitt 10-årsjubileum den 17—19 september 2015.
Avslutningsdagen lördagen den 19 september var det öppet hus för allmänheten från klockan 1000
till ca 1600. med utbildnings- och materielutställningar av bland annat stridsfordon, radarstationer,
stridsbåt och uv-farkost samt ett antal kända stridsflygplan och ett avancerat segelflygplan.
C FMTS, Stig Olof Krohne framhöll i sitt invigningsanförande att Försvarsmakten med sitt beslut
om FMTS verkligen samlade den tekniska utbildningen och den djupa kompetensen till Halmstad.
Exempel på aktiviteter var bland annat markstridsmoment med stridfordon och bärgning av förment
skadad vagn. Mc-uppvisning, Fältartister, Marinens musikkår och inte mist Flyguppvisningen.

Samband

Teknikflagghängare

Framryckning!

Radadarspaning

Besökstekniker!

Bärgning
Motoraggregatlyft
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Galten

Åskådare

KamraToff veteraner

KamraToff info

Plåtmusen

Fjärrgrävare

Kompaktstuvning

TLF-sax

Hkp 14
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C FMTS

Marinens musikkår

Mc hoppning

Fältartister

Hkp 9
Sk 60
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Information från MilmusZ / Teknikland
Kaj Sandström, Jan Nyström
Allmänt
Alla ni som av någon anledning kommer till Östersundstrakten rekommenderas till ett besök vid
Teknikland i Optand. Vid museet visas, på ett trevligt, humoristiskt och levande sätt, bl.a. föremål
och försvarsverksamhet från regionen och den f d garnisonen. Här visas flygverksamhet med
mängder av stridsflygplan, klargörings- och flygplatsmateriel, flygledningscentral m.m.
Här visas arméverksamhet med föremål och
teman från regionens tidigare förband,
skolor, staber m.fl. Delar av utställningen är
fasta som t.ex. ”ATS-montern”
eller ”Armfeldts dödsmarsch över fjällen,
men ett flertal teman byts ut med jämna
mellanrum. Utifrån en arméteknisk officers
intresse kan man väl säga att det finns
föremål och minnen från ”Järngraven till
muttergrottan”
Ägarstruktur Teknikland
Jämtland Teknikland AB (556905-6962) bildades 26 september 2012 och, har ett aktiekapital på
50 000 kronor. Aktierna i bolaget ägs med den procentuella andel som framgår nedan.
Bolagets resurser utgörs av ägarnas resurser i
form av medlemmar och föremål samt förhyrd
mark och lokaler. Ägarfördelningen är:
Stiftelsen Jamtli, 60 %
Militärmuseiföreningen i Jämtlands län,
Milmus Z, 25%
Jämtlands Fältartilleri, JFA, 5%
Jemtlands Veteranbilklubb, JVBK, 5 %
Jemtlands Radioamatörer SK3JR, JRA, 2,5%
Järnvägsmuseiföreningen i Jämtlands län,
JVMF, 2,5%
Teknikland är regionens största teknikhistoriska besöksmål samt också en militärhistorisk
anläggning med statligt stöd som ingår i nätverket SMHA, Sveriges militärhistoriska arv.
Ny VD är Rickard Wahlström som kommer från våra egna led eftersom han är f.d. teknisk officer
och han har tidigare tjänstgjort på Fältjägarregementet och ATS.
Som tidigare nämnts består MilmusZ av Kungl. Jämtlands Fältjägarregementes kamrat-förening, KJFjRKf,
Kamratföreningen Norrlandsartillerister, Kf NA, Kungl. Jämtlands flygflottiljs kamratförening, KJFKf och
Kamratföreningen försvarets tekniska officerare, KamraToff
I tidigare artiklar (vår och höstnummer 2014) har redogjorts för de olika projekt (föremål,
dokumentation, foto) som pågår. Fokus ligger nu på att hantera materiel och dokumentation.
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Föremålsprojektet
Efter förbandsnedläggningarna i Östersund av A 4, I 5, F 4 och ATS, samlades in en mängd föremål
från dessa enheter och senare har SFHM överlåtit och deponerat materielen till MilmusZ. Samlingen
inrymmer nu allt från persedlar, utrustningar av olika slag, utbildningsmateriel, mässtavlor, fordon,
pjäser, reparationskärror, elverk och verktygssatser till en uppskuren gasturbinmotor. För att få
ordning och reda på alla dessa föremål startades under 2015 ett föremålsprojekt under ledning av Jan
Nyström.
Projektet har börjat med att ta fram en metodanvisning för föreningens (MilmusZ)
föremålsförvaltning och en anpassad användaranvisning samt utbildning i PRIMUS. PRIMUS är ett
norskt databassystem för förvaltning av museisamlingar och används av ett hundratal museer i
Sverige och Norge. Det rör sig om cirka 10 000 föremål som vi nu ska dokumentera online i system
PRIMUS till SFHM. I systemet vill vi förutom att lägga in bilder, historik och data om föremålen
även ha koll på ägare, lokalisering och underhållsbehov. Det kommer att ta tid men det ska bli
ordning och reda. Vi behöver säkert också hjälp med att ta fram fakta, berättelser och historia kring
dessa föremål.
Endast en liten del av samlingen, kanske 5 %,
finns utställda i Tekniklands museum. Övriga
föremål är förrådsställda dels i kallförråd i
anslutning till museet dels i FM kallförråd.
Huvuddelen av föremålen är samlade i en
berganläggning. Det är en berganläggning med
god inomhusmiljö där MilmusZ nu disponerar
tre större kamrar. Anläggningen har tidigare
använts som miloförråd, stabsplats, verkstad
och förvaring för del av Sveriges guldreserv.
Efter att ha anskaffat datorer, märklappar, kameror m.m. som krävs för att genomföra projektet har
vi nu också installerat dataförbindelse till anläggningen eftersom all tidigare
kommunikationsutrustning togs bort när försvarsmakten lämnade berget. Utrustning är nu installerad
och testad och vi är nu beredda att fortsätta projektet med att dokumentera på plats från kamrarna i
den gamla anläggningen.
Dokumentationsprojektet
Alla föreningar är nu inbegripna i projektet som registrerar, klassificerar och dokumenterar den
information som föreningarna har om objekten. För vår del är det mest teknisk dokumentation som
verkstadshandböcker, instruktionsböcker och utbildningsdokumentation. Vi hanterar även historiska
dokument om skolan och tiden innan den, samt personalrullor mm.
Verktyget för att dokumentera och söka i databasen har utvecklats och stöds av vår webbmaster
Lars Öberg.
För ytterligare information gå
gärna in på hemsidorna och på
Facebook.
MilmusZ: http://www.milmusz.se
Teknikland: http://www.teknikland.se
Facebook: sök på Teknikland.
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Jubilarer år 2016
Här kommer en lista över alla som fyller jämna år och/eller är över 90 år och som vi gratulerar 2016.
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 nästa sida där finns det diagram hur föreningens
åldersfördelning ser ut.
Namn
Berthold Fredman
Åke Olsson
Ingvar Jogevik
Per-Martin Edström
Gösta Jansson
Urban Björklund
Jerker Westdahl
Nils Nordestad
Per Åke Sjöstedt
Martin Hervestad
Göte Bodén
Tobias Hassel
Martin Lundgren
Bengt Gullman
Stefan Kjellberg
Nils Skoging
Mats Eriksson
Sverre Nygren
Sven Bohlin
Lars-Olov Larsson
Stig Söderqvist
Rune Gunnarsson
Bill Röshagen
Lars Larsson
Göte Lundmark
Hasse Karlsson
Allan Widsing
Karl-Erik Niklasson
Bror-Eric Blomqvist
Bernth Dahlin
Börje Nilsson
Sven Ahlgren
Kaj Danielsson
Per-Erik Thunström
Kenneth Sandberg
Sigurd Andersson
Arne Skär
Åke E. K. Janzon
Bengt Andreason
Nils Olsson
Igor Blom
Roland Boström
Thor Hägglöf
Jan Fredholm
Bo Ekholm
Janéric Isacsson

Adress
Strandängsv. 4
Fornminnesvägen 34
Vikingavägen 26
Villavägen 8
Holsåkersvägen 31
Ugglebovägen 75
Dönaberga Bosagård 2775
Åsgatan 16
Värpatorparensv. 1 B
Almgatan 3
Grenvägen 7
Villavägen 14
Odensalag. 37 A
Maratongatan 8
Nybrogatan 85 1301
Trångbovägen 7
Visborgsgatan 31
Stenkvistavägen 10
Träkilsgatan 40
Aktervägen 9
Karlslundsvägen 8
Älgörtsbacken 7
Vitmossevägen 3
Åkervägen 20
Döbelns Gata 2 B
Lärkvägen 2
Aspnäsvägen 16 Vlll
Sannagatan 58
Norra Torget 6
Timmervägen 1 B
Väktarevägen 4 A
Sandhamnsgatan 29
Specksgränd 11
N Järnvägsg. 5 - 1403
Yttersjö 450
Vikingavägen 15
Segelvägen 23
Kavaljerstigen 4
Arvebo Vingåker
Storgatan 56 A
Tjäll 146
Almvägen 38 B
Snickaregat. 10 A
Kaunasvägen 66
Pilvägen 2
Backlöksvägen 7

Postnr
743 61
186 32
291 65
835 40
793 40
590 72
289 73
313 50
281 38
305 64
774 61
247 53
831 47
745 36
114 41
755 97
621 58
633 58
416 77
945 33
831 42
554 58
961 44
831 52
541 50
314 41
177 37
681 54
681 30
831 72
291 63
115 28
621 55
791 35
905 86
149 30
575 92
165 57
570 61
262 32
881 93
681 52
575 32
352 49
642 32
165 78

Ort
BJÖRKLINGE
VALLENTUNA
KRISTIANSTAD
NÄLDEN
INSJÖN
LJUNGSBRO
IMMELN
ÅLED
HÄSSLEHOLM
GULLBRANDSTORP

AVESTA
DALBY
ÖSTERSUND
ENKÖPING
STOCKHOLM
UPPSALA
VISBY
ESKILSTUNA
GÖTEBORG
ROSVIK
ÖSTERSUND
JÖNKÖPING
BODEN
ÖSTERSUND
SKÖVDE
TORUP
JÄRFÄLLA
KRISTINEHAMN
KRISTINEHAMN
ÖSTERSUND
KRISTIANSTAD
STOCKHOLM
VISBY
FALUN
UMEÅ
NYNÄSHAMN
HULT
HÄSSELBY
YDRE
ÄNGELHOLM
SOLLEFTEÅ
KRISTINEHAMN
EKSJÖ
VÄXJÖ
FLEN
HÄSSELBY

Ålder
94
75
80
70
80
70
60
91
80
60
90
50
91
91
70
75
50
80
85
75
93
75
70
50
70
70
91
91
85
70
94
91
70
75
60
91
91
98
75
95
80
70
91
80
70
60

Född
220109
410112
360116
460124
360128
460205
560205
250210
360210
560211
260215
660218
250222
250225
460304
410308
660308
360313
310315
410320
230324
410324
460329
660331
460409
460419
250422
250423
310502
460502
220508
250511
460511
410513
560520
250525
250606
180609
410611
210617
360625
460708
250710
360714
460720
560724

Datum
09-jan
12-jan
16-jan
24-jan
28-jan
05-feb
05-feb
10-feb
10-feb
11-feb
15-feb
18-feb
22-feb
25-feb
04-mar
08-mar
08-mar
13-mar
15-mar
20-mar
24-mar
24-mar
29-mar
31-mar
09-apr
19-apr
22-apr
23-apr
02-maj
02-maj
08-maj
11-maj
11-maj
13-maj
20-maj
25-maj
06-jun
09-jun
11-jun
17-jun
25-jun
08-jul
10-jul
14-jul
20-jul
24-jul

Kamratföreningen
försvarets tekniska officerare
Bo Kindstrand
Ruben Östlund
Reinhold Berg
Anders Westerdahl
Sven Bagewitz
Ulf Larsson
Bertil Nordström
Arne Åboge
Roger Thorstensson
Bo Jacobsson
Thomas Arvidsson
Börje Modin
Eric Lästh
Fredrik Finér
Alf Rickardsson
Klas Törnberg
Curt Johansson
Marcus Bäckström
Jan Sandin
Gustaf Ekerup
Göte Andersson
Karl-Erik Gustafsson
Per-Arne Öhman

2015-11-15

V Stillestorpsg. 25
Mag. Nilssons Väg 4 C
Övre Solhemsgatan 4
Frösövägen 15 C
Föreningsgatan 53
Svartbyvägen 10 B
Violvägen 1
Kastrupgatan 3
Kabblagårdsg. 57
Ortvägen 11
Tegelbruksvägen 9 F
Kornettvägen 5
Oleda Lillhamra 235
Spetvägen 2
Timjansgatan 69
Långsjövägen 135
Doris Väg 6
Uttervägen 44
Hammartorpsv. 11
Borgmästareg. 23
Brinkvägen 7
Majorsgatan 4
Björnvägen 13

417 13
702 30
666 31
832 43
288 32
961 37
185 41
164 41
541 66
611 65
831 47
834 33
741 90
302 64
754 47
125 52
611 50
961 68
645 91
352 36
961 44
546 31
746 35
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GÖTEBORG
ÖREBRO
BENGTSFORS
FRÖSÖN
VINSLÖV
BODEN
VAXHOLM
KISTA
SKÖVDE
NYKÖPING
ÖSTERSUND
BRUNFLO
KNIVSTA
HALMSTAD
UPPSALA
ÄLVSJÖ
NYKÖPING
BODEN
STRÄNGNÄS
VÄXJÖ
BODEN
KARLSBORG
BÅLSTA

80
75
75
50
91
70
70
75
50
75
60
75
50
50
80
75
75
60
75
93
85
96
75

360729
410813
410828
660909
250910
460916
460926
410929
661006
411009
561011
411017
661025
661114
361117
411122
411122
561122
411130
231210
311218
201222
411231
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•

KamraToff har just nu 488 medlemmar varav 20 är hedersmedlemmar.

•

I medlemsregistret är 75 % av medlemmar registrerade med e-mailadress.

•

För närvarande har 8 ej betalat årsavgiften för 2015 varav 3 EJ heller för 2014.

•

KamraToff plusgirokonto är: 618 45 79 – 8. Ange avsändare på plusgirotalongen!

29-jul
13-aug
28-aug
09-sep
10-sep
16-sep
26-sep
29-sep
06-okt
09-okt
11-okt
17-okt
25-okt
14-nov
17-nov
22-nov
22-nov
22-nov
30-nov
10-dec
18-dec
22-dec
31-dec

Kamratföreningen
försvarets tekniska officerare

2015-11-15
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Innehållsförteckning:
Styrelseordförande har ordet
Vad händer, vad gör vi, vad vill vi? Läs på sid. 1 – 2.
Tillkännagivanden
Avisering Mälardalsmöte, Ny hemsida & Mailadressefterlysning på sid. 3.
Årsmötesprotokoll mm
Protokoll och Bilaga 1 & Bilaga 2 finns på sid. 4 – 7.
TIFF
Teknisk tjänst i fokus för framtiden! Läs sid. 8 – 9.
Nordiska kamratmötet 2015
Rapport från Nordiska militära kamratmötet i Danmark se sid. 10 – 12.
Stipendiaterna
De första stipendiaterna rapporterar från sin resa till England på sid. 13 – 15.
Artikeln kommer även att återges i TIFF nr 4 2015.
FMTS 10 år
Vi har gjort ett bildcollage från styrelsens besök av evenemanget på sidorna 16 – 19.
Ett reportage med många bilder finns även i nästa nummer av TIFF.
MilmusZ
En läges rapport från militärmuseiverksamheten i Jämtland, se sid. 20 – 21.
Jubilarer 2016 och medlemsläge
Nu aktuellt läge finns på sid. 22 – 23.
Uppmaning

Vi har nu fått grönt ljus för ett besök på Ledningsregementet (LedR) i Enköping,
Tidpunkten som ni redan nu ska lägga in i era almanackor är 2016-05-10--12.
Det blir som vanligt vackra vårdagar, tisdag till torsdag för att underlätta resandet.
Inbjudan kommer i KamraTnytt vårnummer och på hemsidan.

