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KamraTnytt 
HÖSTNUMMER 2010 

 
Styrelseordförande har ordet. 
 
Bästa medlemmar! 
 
I skrivande stund är vi fortfarande i oktober och har haft inte mindre än nio minusgrader och snö i 
Strängnäs, - redan vinter? Vårt årsmöte som vi hade några fina vårdagar i Karlskrona börjar i alla 
fall kännas avlägset, så det är helt klart dags för KamraTnytt höstnummer.  
I TIFF nr 3, som ni väl alla fått i dagarna, finns en kort resumé över vårt besök på Marinbasen i 
Karlskrona. En tidningsartikel kan inte fånga alla sevärdheter och trevligheter vid vårt möte utan gå 
in på vår hemsida och botanisera i alla bilder som vår eminente ”stabsfotograf” Åke Olsson tagit. 
Jag vill också passa på att här i höstnumret tacka Lars Svanström och Staffan Wyke för ett väl 
genomfört och uppskattat besök i Karlskrona. 
Här kommer också protokollet från årsmötet. Av detta framgår bl.a, att den stadgeändring som togs 
vid årsmötet 2009 och som kräver två föreningsmötesbeslut nu är definitiv. Det gäller således 
föreningens ledning med en föreningsordförande som är C FMTS och en styrelse med en 
styrelseordförande för det löpande arbetet.  
Föreningsordförande Mats Klintäng informerade på årsmötet om aktuella försvarsutredningar, där 
han själv fått ett tungt och viktigt uppdrag avseende utveckling av försvarets logistik. Det innebär 
att Mats inte längre kan vara kvar som C FMTS men att han dock kvarstår som föreningsordförande 
till nästa årsmöte. Tjänsteförrättande C FMTS, Ulf Crona, invaldes i styrelsen så kopplingen till 
FMTS är fortsatt säkrad. 
 

 
 
Årsmötet hölls på Kungsholmens fästning i Karlskrona och här ses Mats Klintäng i berättartagen. 
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Till årsmötet var inte beredningen av stipendierna klar, varför mötet beslöt att styrelsen hanterar 
detta vidare. Vid styrelsemöte som avhölls i september på FMTS i Halmstad fattades beslut om 
tilldelning. Beslut och motiveringar framgår av sid 5. 
 
På årsmötet informerade Göran Uller om styrelsens förslag att nästa årsmöte skall förläggs till 
Linköping/Kvarn, 2011-05-10--12. Detta blev också årsmötets beslut och lokala kontaktpersoner är 
Håkan Schweitz och Göran Uller. Jag är säker på att vi kan se fram emot ett par riktigt fina och 
givande vårdagar i Östergötland, så planera redan nu in denna begivenhet! Inbjudan och program 
kommer i Vårnumret 2011. 
 
I det här numret hittar du också Jan Brolins rapport från representantskapsmöte i SMKR (Sveriges 
Militära Kamratföreningars Riksförbund). Vi är ju som förening anslutna till riksförbundet. Läs och 
gå gärna in på deras hemsida, www.smkr.se , för ännu mer information!  
 
Det är sedvanligt kamratmöte i Mälardalen i Kjell-Erik Lindgrens regi den 16 februari. 
Platsen är Ledningsregementet i Enköping och inbjudan finns på sid 3. I anslutning till 
Kamratträffen är det styrelsemöte med kallelse i särskild ordning. 
 
Det är alltid trevligt att få in underlag från regionala/lokala kamratträffar och andra begivenheter. 
Kaj Sandström som är en flitig skribent rapporterar både från en kamratträff i Östersund och från 
invigningen av Optand Teknikland, men den senare artikeln får ni dock läsa i nästa nr av TIFF.  
 
Harry Johansson rapporterar från besök på Aeroseum i Göteborg. 
Apropå TIFF så är styrelsens ambition att vi på något sätt ska synas i varje nr ( 4 nr per år), så ni 
som har underlag till en artikel lämplig för TIFF eller KamraTnytt skicka in på enklaste sätt till mig 
eller någon annan i styrelsen. 
 
Ni som har mailadress men inte tidigare anmält denna, gå in på vår hemsida och gör det och 
till sist glöm inte medlemsavgiften före årsskiftet till plusgiro 618 45 79-8.  
 
 
En God Jul och ett Gott Nytt År tillönskas 
 
Jan Sandin  
styrelseordförande  

http://www.smkr.se/
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Kamratmöte Mälardalen på Ledningsregementet 
 
Den 16 februari 2011 samlas vi på Ledningsregementet i Enköping   
 
I vakten kommer att finnas lista för inpassering samt lokalanvisning. 
 
Programmet i nuläget * 
 
Tid     Ansvarig 
1300 FHT/  Nya Telemuseet   Anders Gustafsson       
 Kaffe      
1430          Vad händer i Försvarsmakten  
                  samt Ledningsregementets nya roll                   Ur Ledningsregemente 
  

Utvecklingen inom logistikområdet                 Ur FM Log/ LedTek 
  med inriktning Teknisk tjänst 
  
                  Aktuellt från kamratföreningen     Ordförande  Jan Sandin 
 
 Försvarsmaktens Meterologiska centrum Ur METDOC 
1800          Kamratmiddag  
 
Anmäl dig senast 1 februari.   
Eventuell avbokning måste ske senast en vecka före mötet. 
Av anmälan skall framgå:  
Deltager  i mötet 
Deltager i middag 
OBS ! För inpassering behöver jag ditt personnummer 
 
Via mail kommer jag att verifiera att jag fått din anmälan. 
 
Välkomna ! 
Kjell-Erik Lindgren 
Gräsgatan 31 
749 41 Enköping 
 
Telefon 0171 32329 
Mail  kjell-erik.lindgren@kamratoff.se 
 
Övrigt 

Slutligt program på hemsidan /www.kamratoff.se/  Klicka ”På gång” 
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Kamratträff i Göteborg 2010. 
Text Harry Johansson 
 
Trots trafikkaos i Göteborg lyckades ca 40 gamla tekniker ta sig till årets kamratträff vid Aeroseum 
fredagen den 5 mars. Nästan alla kom i tid och den guidade turen började med promenad utför 
bergingången. Huvudsakligen äldre flygplanmateriel, men också lite gamla arméprylar fanns att 
beskåda och kommentera. Många hade inte tidigare besökt berget som under många år var hemligt. 
Andra mindes berget som en jättestor förvaringsplats för nya J35 Draken i malpåse. Några hade 
gjort teknisk slutövning för RMS och grupperat robotluftvärn på berget. 
Den guidade turen avslutades vid dukade bord i marketenteriet. 
Vi ägnade en tyst minut åt avlidna kamrater och hälsade tre nya (gamla) tekniker välkomna i gänget. 
Efter några timmars påminnelser om gamla minnen avslutade vi kvällen med att tacka Radar 
Electronic AB (Malte Roggentin) som sponsrade hela tillställningen. 
 
Harry Johansson 
 
AEROSEUM 
 
Aeroseum drivs av en stiftelse i den f.d. militära berganläggningen i Säve utanför Göteborg. 
Aeroseum disponerar där huvuddelen av anläggningen som ligger 30 m under jord och omfattar 
22.000m². Den byggdes vid dåvarande Göta flygflottilj-F9, under 1950-talet. Syftet var främst att 
skydda våra jaktplan mot kärnvapen. 
Aeroseum ingår i Sveriges Militärhistoriska Arv (SMHA) och stöds bl.a. av Statens 
Försvarshistoriska Museer 
Läs mer om Aeroseum och hur man besöker museet på www.aeroseum.se.  
 
 

 
 

http://www.aeroseum.se/
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Årets stipendier 
Text Jan Sandin 
 
Som nämnts i inledningen beslöt årsmötet att styrelsen skulle slutföra beredningen av årets 
stipendier. För år 2010 hade 12 ansökningar inkommit och följande har nu nominerats och beslut 
fattats om tilldelning. Nedan framgår en mycket kortfattad sammanfattning av resmål och syften, 
som synes är det stor bredd på verksamheter och resmål. Resestipendierna är utformade för detta 
och ger goda möjligheter till kontakter både internationellt och med stipendiegivarna!  
 
Högtidlig överlämning sker vid FMTS julavslutning. 
 
 

Namn, förband Stipendium och kortfattad inriktning 
Kn Christian Bertilsson, F 17 Saab Aerotech.  

Christian avser studera flygammunitionstjänst vid  
Royal Air Force (RAF). Han vill där studera 
logistikkedjan med förrådstjänst, underhåll av vapen och 
sensorer (LDP spaningskapsel). 
 

Kn Jens Ljunggren, FMTS BAE Systems.  
Jens avser studera den tekniska tjänsten i Storbritannien 
generellt, för att där finns många års erfarenhet av både 
långa och korta insatser i konfliktområden med 
kontraktsanställda förband. 
 

1:e sergeant Andreas Ekstedt, K3 KamratOff. 
Andreas avser studera verksamheten på det amerikanska 
TUAV-systemet Shadow 200(används i Afghanistan). 
  

Mj Stefan Klarquist, FMTS 
 

ÅF.  
Stefan avser att besöka den norska National Support 
Element (NSE) som finns uppsatt inom den Nato ledda 
ISAF styrkan i Afghanistan. 
  

 
Ovanstående information och anvisningar för sökande av 2011 års stipendier kommer utförligare i 
nästa nr av TIFF och på vår hemsida. 
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Regional kamratföreningsträff i Östersund 2010-06-03 
Text Kaj Sandström, Foto Lasse Öberg 
 
Tordagen den 3 juni  samlades ett 20-tal medlemmar ur Östersundsregionen till information och 
studiebesök vid Saab Aerotech i Östersund för information från SAAB och från FMV.  Till 
studiebesöket var även inbjudna från VIGATS som är en lokal förening i Östersund och 
förkortningen står för Vi Gamla ATS-are, vilka har medlemmar som inte enbart är knutna till den 
militära kamratföreningen. 
SAAB hade mönstrat ett stort antal föreläsare med platschef  Stefan Ryckenberg f.d platschef Axel 
Cavalli Björkman, och Thomas Eriksson från Linköpingskontoret på plats, de två sistnämnda är 
dessutom medlemmar i KamraToff sedan länge. SAAB hade komponerat ett intressant program 
med information varvat med studiebesök på olika platser i lokalerna och med gott fika och 
traditionell torsdagssoppa 
FMV information sköttes av Michael Helander som var platschef  vid etableringen  av FMV 
Östersundskontor. 
 
Jan Brolin inledde med att presentera program och hålltider vilket såg ut så här:  
Program i stort: 

• Samling och kaffe 14.00  
• Presentation av Saab verksamhet inkl rundvandring 14.30-16.30  
• Presentation av FMV verksamhet 16.30-18.00  
• Sedvanlig torsdagsförtäring med slut c:a 21.00 

 
Deltagarna samlade för information från SAAB och FMV 
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Stefan Ryckenberg (platschef) hälsade oss välkomna och presenterade en allmän information om 
verksamheten vid Östersundskontoret. 
Vid kontoret arbetar 220 personer (en hel del av dessa är f.d. Tekniska Officerare) och 
verksamheten kretsar till största del om  

• Fordon, Modifieringar, Strömförsörjning, Marksupport. 
• Internationella operationer. 
• Civil säkerhet.  

Verksamhetsidén bygger mycket på att ta kommersiella prylar och anpassa till militära system. 
Man arbetar med 16 st. nyckelområden där bl.a kan nämnas: 
EMC /EMI  (Elektromagnetic Compability, Elektromagnetic Inteference) d.v.s elektromagnetisk 
kompabilitet (förenlighet)/påverkan och elektromagnetisk störning. Kontoret är det enda 
ackrediterade i Sverige för MIL STD- mätningar. 
Fordonssystem  En hel del jobb med ”Galten”. CBRN  Område som ökar i omfattning och 
omfattar sensorer för kemiska, biologiska, radiologiska och neukleär påverkan. 
Flygfältsystem Underåll, Power, Ljus. Strömförsörjning. Elverk alla typer från små till stora 
Elverkscontainrar som kräver egna ställverkscontainrar. Batterier, UPS,  (Avbrottsfri kraft) 
Stöd till Afghanistan där flera medarbetare växlar tjänstgöring för drift av campen. 
Drivmedelsystem Genomför bl.a  kurser för FMTS räkning. Medicinsystem. Dokumentation 
Fältkök, Vatten rening Specialcontainrar. 
 

 
Stefan Ryckenberg informerar vid en av stationerna. 
 
Richard Hult  redovisade projekt AMPTGB   (ambulans i pansarterrängbil) vilket innebär en 
ombyggnad och anpassning till ambulans med flexibla skensystem  som gör att inredningen är 
modulär och går lätt att flytta om. 
Kapacitet att frakta 2 liggande eller 1 liggande och 2 sittande. Max 8 pers med sjv personal. 
Lådor på taket med klippverktyg, elverk mm. 
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Pär Jonsson  redovisade FIELD FACILITIES som är namnet på fältmiljöer innebärande bl.a: 

• Hållbar camplösning  med plats för 50-2000 personer. 
• Hållbar sjukhuslösning med modulär uppbyggnad från batsjvplats till hela fältsjukhus. 
• Säkerhetslösningar. 
• Flygplatslösning med bl.a mobilt torn. 

 
Axel Cavalli Björkman  redovisade övriga system inom områdena stridsfordon, hjulfordon, 
fältarbetssystem, artilleri, luftvärn och UAV ( obemannade farkoster). 
 
Thomas Eriksson informerade om OPS som står för Offentlig Privat Samverkan där styrningar 
kommer från Försvarsdepartementet och riksdagsbeslut har fattats att genomföra detta. 
Verksamheten har pågått sedan 2005 och den senaste större händelsen är den s.k. Hafströmska 
utredningen 2009/2010. 
Tomas redovisade ett antal projekt med OPS som har lett till stora besparingar 
Inom SAAB har underhåll på skolflyg SK60 varit ett tydligt exempel som har fallit väl ut och 
dialog pågår med FM Log och FM försörjningslogistik i Arboga. 
Ett annat område är Teknisk tjänst där OPS prövning pågår och beräknas kunna redovisas i  oktober 
2010. 
 
 

 
Några av deltagarna i ett rum för mätning på små som stora objekt. Konerna som täcker hela 
rummets väggar och tak gör att inga reflexer av mätsignalen uppstår och därmed är det stor 
precision på mätresultaten.  
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Michael Helander FMV redovisade bakgrunden till FMV etablering i Östersund.  
Inriktningen är Ledn/Adm, Ledningsystem /IT, TIC (Tekniskt informationscenter), MI 
(Materielinspektionen). 
Kontoret har i dag ett 40-tal medarbetare. 
Ett intressant projekt är samarbetet med Mittuniversitetet fakulteten för informatik där ett 3-årigt 
projekt pågår och där även SAAB och TIKAB (Teknikinformation i Krokom) är med i projektet. 
Fördelningen av tjänster vid FMV kontoret är : (AK MARK 8), (AK LED 13), (AKLOG 15), 
(AKGEM 8), (AK SJÖ 1) och (AK FLYG 1). 
 
Michael informerade om samarbetsprojekt inom Indirekt Eld funktionen. 
Alla projekt som pågår är kopplade till internationellt samarbete framförallt Norge, Frankrike och 
USA. 
Exempel på projekt är EOI ( Eldobservationsinstrument) som pågår med Norge. 
 
Ett annat är ARCHER som är en utveckling från Haub 77 via Dumper fram till Archer med 
bepansrat skydd. Detta är ett helt system med ammunition, stödsystem och ledningssystem. 
Grupperingstid 30 sek och 30 sek att komma ur gruppering, 20 skott på 2,5 min hastighet på väg 70 
km/h och 50 mils aktionsradie. 
Besättningen är på 3 man och serieleverans ligger mellan 2011-2013. 
 
EXALIBUR är ett projekt för precisionsammunition styrd av GPS ner till en precision på 6 m och 
skall var kompatibelt med ARCHER. Michael redogjorde för utvecklingen och specifika krav för 
Sverige. Första leverans till Sverige 2011. 
 
ARTHUR som har varit med i flera operationer bl.a i Afghanistan och har haft stora framgångar 
modifieras för att kunna sättas på olika plattformar. 
 
Genomgången avslutades och föreläsarna fick en varm applåd för intressanta föredrag. 
 
Sedan vidtog middag med ärtsoppa och de rätta tillbehör som erfordras för denna 
traditionellt ”militära måltid” 
 

 
Avslutande middag 

 
Ett stort tack till de som arrangerade och genomförde denna information! 
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Representantskapsmöte - Sveriges Militära Kamratföreningar 
Text Jan Brolin 
 
Som ni kanske känner till är vår kamratförening, KamraToff, ansluten till Sveriges Militära 
Kamratföreningars Riksförbund (SMKR). Förbundet organiserar Sveriges olika militära 
kamratföreningar och företräder dem i olika sammanhang. SMKR ansluter militära kamrat-
föreningar och andra organisationsenheter med försvarsanknytning. Antalet anslutna föreningar är 
för närvarande drygt 80 och antalet medlemmar uppgår till c:a 35 000. 
 
Från måndag till onsdag den 12-14 april 2010 hade jag förmånen att få representera KamraToff vid 
SMKR representantskapsmöte. Själva mötet genomfördes i samband med en resa till Riga på 
Tallink´s fartyg M/S Romantika. Ett 40-tal företrädare för ett antal olika kamratföreningar deltog. 
 
Högkvarterets information 
Innan mötet fick vi lyssna till ett anförande av chefen för Högkvarteret, generallöjtnant Jan 
Salestrand.  Han orienterade om hur Försvarsmakten skall se ut 2014. Den nya organisationen 
benämns ”Insatsorganisation 2014” (IO 2014). Organisationen skall vara anpassad för att lösa såväl 
internationella som nationella uppgifter. Detta tillsammans med andra nationer och inom ramen för 
den av riksdagen antagna solidaritetsförklaringen. Innebörden av detta är bland annat att Sverige 
skall vara förberett såväl för att kunna ge som för att ta emot militärt stöd till/från ett annat EU-land 
eller våra nordiska grannar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generallöjtnant Jan Salestrand 
informerade mötet om Försvarsmaktens 
framtida struktur. 

 
Materiellt kommer IO 2014 att innebära numerära reduceringar av ett antal system, exempelvis 
avseende stridsvagnar, stridsfordon 90 och JAS. Däremot planeras nyanskaffning och utökning av 
antalet lättare och splitterskyddade fordon samt av nya helikoptrar. Personellt reduceras 
Försvarsmakten från c:a 63.000 man till c:a 50.000 man. Huvuddelen av reduceringen tas genom att 
antalet hemvärnsbataljoner minskar från 60 till 40. Grundtanken med det nya 
personalförsörjningssystemet är att all personal skall vara tillgänglig senast inom 6 månader. Så är 
inte fallet i dagsläget då många förband är otränade och dessutom till del saknar materiel. 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Generall%C3%B6jtnant
http://sv.wikipedia.org/wiki/Generall%C3%B6jtnant
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Representantskapsmötet, medlemsförmåner 
Efter Högkvarterets genomgång inledde SMKR ordförande, Christer Olofsson, själva 
representantskapsmötet.  
 

SMKR ordförande, Christer Olofsson 
(till höger), flankerad av sekreteraren, 
Stefan Bergkvist. 

Uppmärksamma mötesdelegater. 

 
Mötet fortsatte sedan under tisdagen. Förutom de formella mötespunkterna orienterades det om 
vilka förmåner som åtnjuts av medlemmarna i de anslutna kamratföreningarna. Bland annat har 
SMKR tecknat en gemensam olycksfallsförsäkring. Försäkringen är exempelvis gällande för 
medlemmar ur de olika kamratföreningarna när de deltar i lokalt arrangerad verksamhet. 
Försäkringen samt övriga förmåner framgår av SMKR hemsida (http://smkr.se/). 
 
Guidad tur i Riga 
Efter representantskapsmötets avslutande gav SMKR hedersordförande, Leif Törnquist, en kort 
information om Riga och den historiskt starka kopplingen till Sverige. Visste ni till exempel att 
Riga var Sveriges största stad under de 90 år som Livland ingick i det svenska stormaktsväldet? 
 
En guidad tur i den vackra staden avslutades med ett besök på Ockupationsmuseet. Museet ger en 
dyster insikt i Lettlands historia sedan tidigt 1940-tal. Här finns utställningar som beskriver de två 
Sovjetiska ockupationsperioderna samt den nazityska ockupationen. 
 

Riga ”skyline” med floden Daugava (i 
Sverige kanske mera känd som Dyna) i 
förgrunden. 

 

Ockupationsmuseets exteriör, tydligt 
präglat av sovjetisk arkitektur. 
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Avslutning, hemresa 
Det officiella programmet avslutades med trevlig samvaro under en gemensam middag. Detta i 
samband med att fartyget anträdde återresan till Sverige. Nästföljande morgon anlände vi till 
Stockholms frihamn varvid delegaterna skingrades via diverse andra kommunikationsmedel. Själv 
tog jag en promenad till Stockholms central i det vackra vårvädret för att invänta tåget som skulle ta 
mig hem till Östersund. 
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Årsmöte 2010-05-11 
(En bilaga) 
Plats: Kungsholmsfortets filmsal, Karlskrona 
Före mötets öppnande gav Jan Sandin en kort parentation över av styrelsen kända medlemmar som 
avlidit under verksamhetsåret.  En tyst minut hölls för: 

• Håkan Engdahl, 70 år, Landskrona. 
• Gunnar Petersén, 85 år, Skövde. 
• Reidar Alnesjö, 70 år, Östersund. 

 
1. Mötets öppnande. Kl 15.05 öppnade ordföranden mötet och hälsade deltagarna välkomna.  

 
2. Val av mötesordförande. Mötet föreslog sittande ordförande, Jan Sandin, som fortsatte leda 

mötet. 
 

3. Val av mötessekreterare. Mötet föreslog sittande sekreterare, Jan Brolin, som förde mötets 
protokoll. 

 
4. Val av två justerare, tillika rösträknare. Mötet föreslog Christer Lagert och Sven Bohlin 

vilka valdes. 
 
5. Fastställande av dagordning och deltagarförteckning. Föreslagen dagordning 

fastställdes. Närvarokontroll genomfördes och 76 medlemmar enligt bilaga var närvarand /1 
 
6. Fråga om mötets behöriga utlysning. Utlysning hade skett i vårnumret av KamraT Nytt med 

utgivningsdatum 2010-03-01. Det fastställdes att mötet var utlyst enligt stadgarna. 
 

7. Behandling av fullmakter. Några fullmakter hade inte lämnats in varför punkten utgick.  
 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultatrapport för 2009. Verksamhetsberättelse och 

Resultatrapport var publicerade i vårnumret av KamrAT-nytt varför dessa endast 
kommenterades kortfattat av sekreteraren respektive kassören. Mötet hade inga frågor kring 
dessa varför de lades till handlingarna.  

 
9. Revisorernas berättelse. Revisionsberättelsen föredrogs av Rune Wahlström. Revisorerna 

föreslog att resultaträkningen och balansräkningen fastställs samt att styrelsen beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009-01-01--12-31. 

 
10. Resultat- och balansräkning för 2009. Mötet fastställde resultat- och balansräkningen för 

2009. 
 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2009. Mötet beviljade styrelsen 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009. 
 

12. Fastställande av verksamhet och budget intill årsmötet 2011 samt plats för detta. 
Styrelsen föreslog bibehållen inriktning av verksamheten samt oförändrad årsavgift á 125 kr. 
Styrelsens förslag antogs. 

Mötet antog styrelsens förslag att förlägga nästa årsmöte till försvarsmaktens enheter i 
Linköping/Kvarn med genomförande 2011-05-10--12. Håkan Schweitz har tagit på sig 
samordningsansvaret och svarar, tillsammans med Göran Uller, för detaljplaneringen. I 
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sammanhanget skall det nämnas att Håkan efterträder Ante Eriksson som föreningens 
kontaktman i Linköping. Ante avtackades i samband med denna mötespunkt. 

13. Fråga om beslut angående stipendier 2010. Nytt för året är att KamraToff har att hantera fyra 
stipendier, nämligen det egna, Saab S&S, ÅF och BAE/Hägglunds. På grund av för få ansök-
ningar inom ordinarie tid har ansökningstiden förlängts till sista maj. Detta innebar att 
stipendiatbeslut inte kunde tas vid årsmötet. Mötet antog styrelsens förslag att ärendet hanteras 
i samband med ett styrelsemöte i september. 

 
14. Styrelsens proposition angående tillägg till § 7 i föreningens stadgar. Stadgeändringar skall 

hanteras vid två på varandra följande föreningsmöten. Mötet beslutade i enlighet med 
föregående årsmötesprotokoll innebärande att § 7 i stadgarna snarast kompletteras med en 
inledande text - ”Föreningen leds av Chefen för Försvarsmaktens Tekniska Skola (eller 
motsvarande) som föreningsordförande. Föreningens styrelse leds av en styrelseordförande.”  
 

15. Val av föreningsordförande och styrelseordförande intill årsmötet 2011. Nuvarande C 
FMTS är Mats Klintäng. Mats byter befattning under hösten men då ingen efterträdare ännu är 
utsedd kvarstår han som föreningens ordförande tillsvidare. Valberedningens förslag till 
styrelseordförande var återval var Jan Sandin. Han valdes enhälligt. 

 
16. Val av fyra styrelseledamöter och en suppleant. Ledamöter i tur att avgå var Leif Küller, 

Harry Johansson, Jan Brolin och Hans Hansson. Leif Küller, Harry Johansson och Jan Brolin 
omvaldes. Hans Hansson hade avsagt sig vidare uppdrag och som efterträdare valdes Ulf 
Crona.  

 
Suppleant i tur att avgå var Bo Lagerfalk. Bo hade avsagt sig vidare uppdrag och som 
efterträdare valdes Peter Selinder. 

 
17. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter. Per-Arne Öhman och Rune Wahlström 

omvaldes som ordinarie revisorer.  Gustaf Ankarcrona omvaldes som suppleant. Tore Öberg 
hade avsagt sig vidare uppdrag som revisorssuppleant och som efterträdare valdes Claes-Göran 
Paulson.  

 
18. Val av tre ledamöter i valberedningen varav en sammankallande. Niklas Jörnsby, Jan-Erik 

Lövgren och Jerker Westdahl omvaldes samtliga. Niklas Jörnsby är sammankallande. 
 
19. Övriga frågor och mötets avslutning. En diskussion väcktes avseende huruvida 

medlemmarnas namn skall publiceras på hemsidan. Mötet gav styrelsen mandat att hantera 
frågan vidare. 
Det föreslogs att de regionala/lokala kontaktmännen skulle redovisas i årsmötesprotokollet. 
Sekreteraren hänvisade dock till föreningens hemsida avseende denna typ av uppgifter 
(http://kamratoff.se/). 
Då inga övriga frågor var anmälda förklarade ordföranden mötet avslutat och han slog klubban 
i bordet kl 15.55. 

 
Jan Sandin  Jan Brolin 
Ordförande Sekreterare    
   
Justeras: 
 
Christer Lagert  Sven Bohlin 

http://kamratoff.se/
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Deltagarförteckning bil till årsmötesprotokoll 
 
Sigurd Andersson NYNÄSHAMN Per Erik Kraft VÄXJÖ 
Gustaf Ankarcrona SOLNA Paul Kristensson YSTAD 
Lennart Augustinius ENEBYBERG Bo Lagerfalk ÄRLA 
Rolf Hans Berg SÖLVESBORG Christer Lagert HISINGS KÄRRA 
Sven-Olof Bernhard V:A FRÖLUNDA Håkan Linde TÄBY 
Sven Bertilsson UPPSALA Kjell-Erik Lindgren ENKÖPING 
Bror-Eric Blomqvist KRISTINEHAMN Åke Ljungberg SÖDERTÄLJE 
Sven Bohlin SÄVEDALEN Sven-Eric Lundin SOLNA 
Roland Boström KRISTINEHAMN Per Lundström FINJA 
Jan Brolin ÖSTERSUND Ingemar Moberg SÖDERTÄLJE 
Lars A Burman NYKÖPING Karl-Erik Niklasson KRISTINEHAMN 
Bengt Bursjöö LINKÖPING Bengt Nilsson MANTORP 
Christer Carlsson ÖSTERSUND Sverre Nygren STRÄNGNÄS 
Ingvar Carlsson SKÖVDE Birger Ohlsson UMEÅ 
Thomas Claesson ÅKERSBERGA Anders Olsson VÄNNÄSBY 
Ulf Crona HALMSTAD Gert Olsson TRANÅS 
Jan-Inge Elofsson ÄLVSJÖ Nils Olsson ÄNGELHOLM 
Rune Elofsson EKSJÖ Åke Olsson VALLENTUNA 
Ante Eriksson VRETA KLOSTER Claes-Göran Paulson ÅKERSBERGA 
Rune Gunnarsson JÖNKÖPING Evert Persson SJÖBO 
Stefan Hansson NYHAMMAR Thor Petersson BLOMSTERMÅLA 
Kurt Hauptmann LULEÅ Ulf Rydberg ÖRSUNDSBRO 
Stig Holgerstrand LJUNGSBRO Håkan Samelius LIDINGÖ 
Anders Högberg ÄLVDALEN Bo Sandberg SÖDERTÄLJE 
Bo Jacobsson NYKÖPING Jan Sandin STRÄNGNÄS 
Lars Jansson FINJA Kaj Sandström ÖSTERSUND 
Stig Jarring ÅKERSBERGA Håkan Schweitz LINKÖPING 
Ingvar Jogevik KRISTIANSTAD Sven-Åke Sjöquist KRISTIANSTAD 
Harry Johansson VARBERG Per Stenklint SÄVEDALEN 
Maths Johansson KUNGSÄNGEN Urban Sundqvist VIMMERBY 
Stig Johansson YNGSJÖ Lars Svanström KRISTIANSTAD 
Christer Jolsäter HÄSSLEHOLM Per-Olof Svensson KARLSKRONA 
Niklas Jörnsby HALMSTAD Göran B:Son Uller LINKÖPING 
Lars Karlsson UMEÅ Rune Wahlström KUNGSÄNGEN 
Mats Klintäng HALMSTAD Staffan Wyke ÄLMHULT 
Leif Knutsson SKÖVDE Arne Åboge JÄRFÄLLA 
Tomas Knutsson ÖREBRO Jan Ågren ÖSTERSUND 
Krister Koch LILLA EDET Henrik Öhman MALÅ 
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