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KamraTnytt 

VÅRNUMMER 2010 
 
Styrelseordförande har ordet. 
 
Bästa medlemmar! 
I skrivande stund håller vintern hela Sverige i ett järngrepp med mycket kyla och snö och det känns långt 
till vår. Men det finns hopp, för i KamraToff planering är det redan vår och det är inte långt till årsmötet 
i Karlskrona. Det är dags att definitivt låsa 10-12 maj för ett par intressanta och fina vårdagar i 
Karlskrona, där vi alltså håller vårt årsmöte 2010. 
I det här numret hittar du Lars Svanström´s rapport från Nordiska kamratmötet år 2009 i Karlskrona, 
som ger en liten försmak av vad som komma skall och som också varit underlag till Lars planering av 
vårt årsmöte. 
Inbjudan och anmälan till årsmötet, som Åke Olsson vill ha senast 15 april, hittar du på de närmsta 
sidorna. Av inbjudan framgår det preliminära programmet och övriga förutsättningar. Beträffande 
resandet till och från Karlskrona har det visat sig svårt att ordna ett kollektivt kostnadseffektivt 
resandestöd. Därför har styrelsen beslutat att istället subventionera den enskilde direkt. Läs vidare i 
inbjudan! 
 
I vårnumret hittar du vidare verksamhetsberättelsen för år 2009, medlemsförteckning och ekonomisk 
redovisning. I den ekonomiska redovisningen ser du utfallet för år 2009 och en reviderad budget för 
innevarande år med ett minus för år 2010, främst pga subventioneringen av resandet till Karlskrona. 
 
Från och med i år finns fyra resestipendier á 20.000 kr, Kamratföreningens, SAAB, ÅF och BAE 
Systems. De sista stipendierna á 10.000 kr delades ut under högtidliga former på FMTS julavslutning. 
Harry Johansson representerade föreningen och har skrivit ett refererat.  
 
Bernt Magnusson med kamrater har varit på Bofors i Karlskoga och ger oss en aktuell bild av företaget 
och dess produkter framförallt utvecklingen av haubits 77 mot Archer.  
Fler mötesrapporter efterlyses! 
 
Styrelsen arbetar med vår informationsstrategi och framförallt hemsidans innehåll och hantering. Det 
finns synpunkter på integritet och åtkomst av olika underlag som finns där. Frågan kommer att 
behandlas på årsmötet och har du synpunkter så hör av dig till vår Webbmaster Lars Öberg eller vem 
som helst i styrelsen. 
Glöm inte att gå in på vår hemsida http://www.kamratoff.se/ och anmäl ändrade adresser, 
telefonnummer och mailadresser till kassören som svarar för medlemsregistret. De som har missat 
inbetalning av medlemsavgiften för år 2010 får ett inbetalningskort med i detta utskick. 
 
Väl mött i Karlskrona! 
 
 
Jan Sandin 
styrelseordf 
 

http://www.kamratoff.se/
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KALLELSE OCH INBJUDAN 
 
Nu är det dags för årsmöte år 2010 i Karlskrona  
 
Härmed kallas medlemmarna i kamratföreningen försvarets tekniska officerare till årsmöte 
måndagen 10 maj -- onsdagen den 12 maj. 
 
I år håller vi till i Karlskrona där vi gästar Marinbasen. Temat är förutom sedvanligt årsmöte och 
kamratligt umgänge naturligtvis Marinen och kultur i Karlskrona. 
Vi kommer att bo på Skönstavik som ligger på norra infarten till Karlskrona ca en halvmil från 
centrum med goda parkeringsmöjligheter.  
Det preliminära programmet framgår nedan. Eftersom en del långväga kamrater har svårt att komma till 
kl 1300 så ”mjukstartar” vi så det finns möjlighet att ansluta något senare, men hoppas att samtliga kan 
delta kl 1500.  
 
PRELIMINÄRT PROGRAM 

 

Måndag 10 maj  
1300 Information i Modellsalen, besök Lindholmen, Finska kyrkan, Dykcentrum mm 
1500 Kaffe 
1530 Marinbasen informerar om Marinens vht och utv   
1630 Middag matsalen Trolle 
1800  Marinbasen informerar om Marinens vht och utv   
1900-- Mingel och styrelsemöte på Sjöofficersmässen 

Tisdag 11 maj  
0600 Frukost Trolle 
0710 Båtttp till Kungsholms fort.  
0800 Guidning av anläggningar och park, kaffe  
1130 Lunch Kungsholm 
1230 Museum och info 
1400 Årsmöte, kaffe 
1630 Återtp båt 
1900-- Kamratmiddag på Sjöofficersmässen 

Onsdag 12 maj  
0600-0730 Frukost Trolle 
0800 Marinbasen, basbataljonen logistik och teknisk tjänst, kaffe 
1130 Lunch Trolle 
1300 Besök marinmuseet i Karlskrona,  
1430 Avslutning 

EKONOMI 
Förläggning och båttransporter under mötet är utan kostnad för deltagarna. 
Var och en betalar sin anslutningsresa, se vidare under Transporter. 
Alla måltider betalas av var och en. Kamratmiddagen, guider, fika m m, kommer att kosta 400 kr. 
Övriga måltider kostar ca 30 kr för frukost och ordinarie lunch/middag ca 70 kr.  
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TRANSPORTER 
Resa till och från Karlskrona ordnas av den enskilde. 
Möjligheter att ordna kollektivt resandestöd har undersökts men visat sig mycket svårt att genomföra 
kostnadseffektivt. Därför har styrelsen beslutat att istället subventionera den enskilde direkt enligt 
följande modell: 

• Boende i Östergötland, Västergötland, Dalsland och Bohuslän erhåller 200 kr i resebidrag. 
• Boende i Värmland, Södermanland, Uppland, Dalarna, Gästrikland och Gotland erhåller 400 kr. 
• Boende norr om ovanstående landskap erhåller 600 kr. 
• Boende i Skåne och Blekinge Småland, Halland får inget bidrag.  

 
Resebidraget hanteras på plats.  
De som kommer med bil, anmäler önskemål respektive möjlighet till samåkning.  
Det är inga problem med parkering vid kasern Trolle i Karlskrona. 
 
KOST och LOGI 
Vi bor på kasern Trolle, lakan och handdukar ingår. Det går bra att komma dit och ordna sin förläggning 
från kl 1000 på måndagen. GLÖM INTE LÅS TILL LOGEMENTSKÅP. 
Måltider som arrangeras enligt redovisning under Ekonomi betalas vid mötet.  
Lunch på måndag ordnas enskilt, men det går bra att äta på Trolle 
 
ANMÄLAN  
Anmälan görs på e-post eller enligt nedanstående talong. 
 
Obs! Ange om du har behov av anslutningstp.  
Om du åker bil ange om vill samåka / kan ta med passagerare. 
 
Anmälan sänds per mail alt brevtalongen till kassören senast 15 april! 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Namn:   Telefon:  Mobilnr:   

Adress:   E-postadress:     

Postnr:   Postort:     

Kan ta pass:                  (Ja/Nej) Samåker med:    

Tp i egen regi:                (Ja/Nej) Regnummer för bil:    

Deltar i kamratmiddag:       (Ja/Nej) Ber ank:  Ber avresa:   

 
 
Talongen sänds till: Åke Olsson, Fornminnesvägen 34, 186 32 VALLENTUNA 
alt mail via hemsidan http://www.kamratoff.se/ 
 
 

http://www.kamratoff.se/
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Lars Svanström 
XXXII Nordiska Militära Kamratföreningsmötet 2009 
Jag fick den äran att representera vår förening vid detta möte och med uppdraget att förbereda och 
arrangera vårt eget årsmöte i Karlskrona 10-12 maj 2010. 
Sverige stod således detta år som arrangör för Nordiska kamratmöte, som ägde rum den 11-14 juni i 
Karlskrona. Deltagande länder var Norge, Danmark, Finland och Sverige. 
Första dagens förmiddag gick åt till inkvartering på kasern. Efter lunch ställde vi upp för flagghissning 
(så började varje dag) och därefter följde korum i Amiralitetskyrkan, som är Europas största träkyrka. 
Efter korumet blev det uppställning utanför kyrkan nationsvis, med flaggor och fanor och Marinens 
musikkår i täten, för högtidlig parad till Stortorget där stadsfullmäktiges ordförande hälsade oss 
välkomna.  
Den högtidliga paraden fortsatte sedan till Marinmuséet på Stumholmen. Här hälsade kommunstyrelsens 
ordförande Karl Gösta Svensson oss välkomna med en trevlig och god supé och förevisning av museet. 
Dagen avslutades med kamratlig samvaro på Sjöofficersmässen. 

 

 
Deltagarna uppställda på Stumholmen 

Andra dagen gick helt i försvarsmaktens tecken med transport till F17 i Kallinge. Vi välkomnades av 
flottiljchefen Nicklas Karlsson och genomförde en rundtur på området med förevisning av JAS Gripen 
och olika helikoptrar, men tyvärr inställdes den aviserade flyguppvisningen pga dåligt väder.  
När en fin fältlunch avätits blev det återtransport till Karlskrona där vi togs emot av baschefen 
Ola Truedsson som informerade om marinbasen. 
Sedan följde förevisning av marin materiel och besök på de olika marina förbanden.  
Efter middag på kasern Trolles matsal avslutades dagen på Sjöofficersmässen. 
Tredje dagens tema blev Världsarvsdagen med sjötransport till Kungsholmen med sin säregna historia 
och sin fina parkanläggning. Vi guidades runt försvarsanläggningar, museum och Sveriges vackraste 
vpl-matsal, där lunch intogs, av Övlt Olle Melin. På eftermiddagen blev vi inbjudna till mingel med 
jordgubbar och drink hos landshövdingen Gunvor Engström.  
Dagen avslutades med en högtidlig bankettmiddag i den gamla 300 m långa repslagarbanan.  
Här blev det underhållning av fältartister, prisutdelningar och diverse olika tal. 
Fjärde dagen blev det uppbrott och hemresa efter ett mycket innehållsrik och välarrangerat möte som 
deltagarna sent kommer att glömma. 
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Jag hoppas att vårt årsmöte den 10-12 maj 2010 blir minst lika bra och trevligt som det mötet jag 
kortfattat försökt återge här. Syftet är naturligtvis att dessa smakbitar från Karlskrona ska locka er och 
att vi ses där i vår. Inbjudan och program till vårt möte presenteras på annan plats i KamraTnytt  
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Harry Johansson 
 

STIPENDIEUTDELNING FÖR OFFICERARE I TEKNISK TJÄNST  
2009 års utdelning av resestipendier genomfördes i samband med FMTS högtidliga julavslutning i 
S:t Nikolai kyrka i Halmstad den 16 december. 
Efter julhälsning av skolchefen Öv Mats Klintäng och utdelning av NOR fick stipendiaterna mottaga 
sina diplom och stipendier på vardera 10 000kr. 

 
2009 års stipendiater: Kn Peter Johansson P4, Lt Per Carlsson Lv6, Kn Jan Erik Ohmes Lv6 

 
Kn Peter Johansson  P4 fick ÅF:s stipendium för att studera förebyggande/avhjälpande underhåll på 
patrullbilar, framförallt val av däck vid mission i väglös/stenig terräng. 
Lt Per Carlsson Lv6 fick SAAB Aerotechs stipendium för att vid brittiskt luftvärnsförband studera den 
tekniska tjänsten vid UndE 23 i ett insatsområde.   
Kn Jan Erik Ohmes Lv6 fick Kamratföreningens stipendium för studieresa i Tyskland för att studera 
teknisk tjänst kopplat till internationella insatser, i synnerhet reparation av kylmateriel 
 



Kamratföreningen 2010-03-01 Sida 7 (12) 
Försvarets tekniska officerare  
-KamraToff 
 

 
Hela högtidligheten inramades av musik från Marinens Musikkår 
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Bernt Magnusson 
 

TEKNIKMÖTE PÅ ETT LITET FÖRETAG I KARLSKOGA 
 
Ett företag som finns i 100 länder, har 106 000 anställda, omsätter ca 200 mdr riksdaler och är nr två i 
världen inom sitt område, vad har vi då? Kan det vara BAE Systems där Bofors ingår sedan ett antal år. I 
början av november 2009 förlade KamraToff Kristinehamn ett av sina besök på nämnda företag i 
Karlskoga. Här huserar ett antal av de gamla kollegerna i det anrika företagets utvecklings- och 
försäljningsorganisationer vilka med stor insikt och inlevelse berättar om sina produkter. BAE utvecklar 
och bygger i Sverige kända produkter såsom stridsfordon 90, bv 206 med varianter, luftvärn 57 sjö, 
Lemuren (fjärrstyrd ksp), granater som lyser upp (Luma) eller träffar mål på 4 mil inom 5 m (Excalibur) 
eller som Bonus själv letar upp sina mål på stridsfältet. Men KamraToff är här särskilt för att få en 
inblick i artilleriets fortsatta utveckling och koncentrerar sig därför på gamla hederliga 77:an och dess 
varianter. 

 
Den yppersta av artilleripjäser, Archer (bågskytten), står där på golvet och är stridsberedd inom 20 sek 
vilket även demonstrerades. Då är kaliber 52-eldröret (2 m längre än 77-ans) utsläppt ur sitt parkerläge 
och tack vare den precisa hydrauliken och ett antal förstående datorer riktat över hytten. I den sitter upp 
till 4 man under hela resan från självkörning i 70 knyck till avfyring upp till 40 km – helt autonomt. Det 
mest suveräna är att i princip klarar en man allt detta. Jämför detta med det ”gamla” systemet som kräver 
ett mångdubbelt antal i besättningen och helt andra förberedelser i tid och kraft. Dessutom är 
skjutområdet betydligt större (+-90 grader). Datorer och hydraulik, automatisk tempering (tidsinställning 
av granaterna) och annan förfinad mekanik och elektronik i skön förening kan sätta upp till 6 granater 
mitt i målet – då står man hellre bakom pjäsen. Tar skotten slut har Bofors utvecklat ett 
ersättningssystem som är containerbaserat och matar pjäsen med 21 granater och 18 laddningar inom 8 
min- utan svett! Och besättningen kvar i den splitterskyddade hytten. 
Dyrt – javisst, men otroligt personal- och kostnadseffektivt jämfört med det ”gamla” systemet. 
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Målet har varit att bygga denna unika pjäs med gamla grejor och det mesta från hyllan. Alltså har 77B 
offrat sin överlavett och Volvo levererat en standarddumper vilket tillsammans blir en mycket 
terränggående pjäs. Givetvis är mycket special t.ex. hela laddningssystemet samt en hytt där allt kan 
styras från. Både det svenska och norska artilleriet får här en rejäl knuff framåt som kommer att påverka 
taktik och strategi på ett positivt genomgripande sätt (för dem bakom mynningen). Erfarenheterna 
kommer givetvis att vara intressanta för andra länder som behöver hotta upp sin arsenal. På golvet står 
därför en snikmodell som liknar archern men inte kommer att ha lika mycket automatik. Även 77:an 
finns i en uppgraderad variant med kraftigare motor och lite annat som effektiviserar det gamla 
vägvinnande 77- konceptet. Det verkar som om Bofors har gjort det igen och om allt går vägen kan även 
våra gamla kollegor med beröm godkänt få gå i pension om ett antal år. 

 
 

Ett stort tack från intresserade besökare, både inom och utom KamraToff 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2009 
 

2009 års kamratträff genomfördes i Strängnäs/Arboga den 11-13 maj. Ca 80 förväntansfulla medlemmar 
förlades i Svältenlägret i Strängnäs. De tre dagarna omfattade intressanta studiebesök och information 
och var som vanligt mycket uppskattade.  

Under första dagen besöktes gamla P 10. Lokalerna har idag i huvudsak övertagits av Thomasgymnasiet 
som informerade om/förevisade sin verksamhet. Här fick vi även aktuell försvarsinformation genom 
Sörmlandsgruppens försorg.  

Dag två styrdes kosan mot Arboga. Här besöktes de olika FMLOG-enheterna. Intressant information 
erhölls från Teknikdivisionen, FM Centrallager, Reservmaterielenheten samt FM gemensamma 
Driftcentral (IT)/Helpdesk. Dagen avslutades med en hellyckad kamratmiddag på P 10 officersmäss. Vid 
middagen framförde Sven Ahlgren medlemmarnas tack och överlämnade en gåva till den avgående 
ordföranden, Gustaf Ankarcrona.  

Efter årsmötet, som inledde den sista dagen, fick vi information om det nya fordonsmuséet som skall 
byggas strax väster om Strängnäs. Därefter genomfördes ett besök vid Lagnöområdet där en hel del av 
den fordonsmateriel som skall inrymmas i det nya museet stod förvarad. Materielen förevisades av 
trevliga och entusiastiska guider. Kamratträffen avslutades med att den avgående ordföranden, Gustaf 
Ankarcrona, tackade kamratträffsarrangörerna Jan Sandin och Bo Lagerfalk för tre välordnade, trevliga 
och givande dagar. 
 
Årsmötet genomfördes 2009-05-13 i en lektionssal i Svältenlägret. Vid mötet beslutades om en ändring 
i föreningens stadgar. Ändringen innebar att innehavaren av befattningen C FMTS i fortsättningen är 
föreningsordförande samt att styrelsen leds av en styrelseordförande som väljs på årsbasis vid årsmötet. 
Den beslutade förändringen av styrelsens sammansättning, samt att någon styrelseledamot valt att avgå, 
medförde att en del nyval och fyllnadsval måste genomföras. Som nya styrelseledamöter valdes Leif 
Küller och Hans Hansson samt som suppleant valdes Jan-Inge Elofsson. 

Efter mötet avtackades Gustaf Ankarcrona, som innehaft posten som ordförande ända sedan föreningens 
bildande 1997 och som nu valt att avsäga sig uppdraget, med gåva och varma applåder.  
 
Styrelsen har under året bestått av: Mats Klintäng (föreningsordf.), Jan Sandin (styrelseordf.), 
Leif Küller (vice styrelseordf.), Jan Brolin (sekr.), Åke Olsson (kassör), Kjell-Erik Lindgren (klubbm.) 
Hans Hansson (ledam.), Harry Johansson (ledam.), Stig Jarring (ledam.), Kaj Sandström (ledam.), 
Bo Lagerfalk (suppl.) och Jan-Inge Elofsson (suppl.). 
 
Revisorer har under året varit Per-Arne Öhman och Rune Wahlström samt som suppleanter 
Gustaf Ankarcrona och Thore Öberg. 
 
Valberedningen har under året bestått av Niklas Jörnsby (sammankallande) samt Jan-Erik Lövgren och 
Jerker Westdahl.  
 
Årsavgiften har under året varit 125:- och för ständig medlem 2.500:-. Antalet medlemmar var 504 
stycken vid årsskiftet 2009/2010. 
 
Föreningens ekonomi är balanserad med en utgående vinst för 2009 på 33 kkr varav huvuddelen utgör 
förhandsbetalda medlemsavgifter för 2010. Prognosen för 2010 pekar dock mot ett underskott. Detta 
främst med anledning av ökade resekostnader i samband med styrelse- respektive årsmöten. Styrelsen 
avser föreslå årsmötet en justering av budgeten för 2010. 
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Skatteverket har tilldelat föreningen ett organisationsnummer. Detta kommer att kräva en ökad 
ekonomisk administration/redovisning. Behovet av organisationsnummer var påkallat utifrån att 
Postverket numera kräver ett organisationsnummer för att föreningen skall kunna nyttja föreningsporton. 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 3 protokollförda sammanträden.  
 
2 nummer av KamraT Nytt har utgivits ut och ett antal artiklar har varit publicerade i TIFF. 
 
Stipendier. Vid årsmötet beslöts att tilldela kn Jan Erik Ohmes, Lv 6, kamratföreningens stipendium. 
Saab Aerotechs stipendium gick till lt Per Carlsson, Lv 6 och ÅF stipendium till kn Peter Johansson, Tek 
Mark/Skövde. Formell överlämningsceremoni genomfördes i samband med C FMTS julgenomgång den 
16 december.  

I samband med årsmötet togs beslutet att höja föreningens resestipendium till 20 kkr. Under hösten har 
styrelseordföranden, Jan Sandin, fått klartecken från såväl Saab AT som ÅF att också de höjer stipendiet 
till 20 kkr. Dessutom har han fått klart med BAE Systems/Hägglunds att även de bidrar med ett 
resestipendium som KamraToff har att hantera.  

Under år 2009 har 3 stipendiater genomfört sina planerade resor. Leslie Ronnstam som fick SAAB 
stipendium år 2007 har varit i Indien för att besöka flygindustri där. Johan Ekenberg som fick SAAB 
stipendium år 2006 för att studera stridsfordonsutbildning och teknisk tjänst i Schweiz har genomfört sin 
resa detta år. Slutligen har Robert Jernkvist som fick SAAB stipendium år 2006 också genomfört sin 
resa under år 2009 till Nederländerna där han studerat stridsfordonstjänst.  
Utvecklingen av museiverksamheten fortgår. I Östersund är själva byggnationerna av ett nytt 
militärmuseum i princip slutförda. Nu pågår ett omfattande arbete med inredning och arrangerande av 
kommande utställningar. Det färdigställda museet invigs den 5 juni. KamraToff är representerad såväl i 
styrelsen för museets grundarföreningar som i olika arbetsgrupper och den blivande museiorganisationen.  

I Halmstad fortgår utvecklingen av att ge en historisk överblick av arméns tekniska utbildning. Harry 
Johansson har utarbetat ett manus med text och bildmaterial. De små utrymmena som disponeras innebär 
att möjligheterna att förevisa mer utrymmeskrävande materiel är mycket begränsade 
 
Lokala och regionala kamratmöten genomförs i varierande omfattning. Styrelsen ser med 
tillfredsställelse att några delar med sig av erfarenheterna från dessa sammankomster genom reportage i 
KamraTnytt. 
 
Nästa årsmöte är planerat att äga rum på Kungsholmen i Karlskrona 2010-05-11. Detta i samband med 
2010 års tredagarsmöte som genomförs i Karlskrona garnison 2010-05-10--12.  
 
 
Mats Klintäng 
Föreningsordförande 

 
Jan Sandin 
Styrelseordf 

 
Leif Küller 
V. styrelseordf      

 
Jan Brolin 
Sekreterare

 
Åke Olsson 
Kassör 

 
 
Kjell-Erik Lindgren 
Klubbmästare 

 
 
Hans Hansson 
Ledamot 

 
 
Stig Jarring 
Ledamot

 
 
Harry Johansson 
Ledamot

 
 
Kaj Sandström 
Ledamot

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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KamraToff – Redovisning av resultat och budgetförslag 
Kamratföreningen har nu 502 medlemmar, varav 98 ständiga medlemmar. 
Föreslås oförändrad årsavgift: 125:- 

Budgetförslag för 2010 & 2011
                                                             Resultat 2009 
 UTFALL BUDGET 
Intäkts- och kostnadsslag 2009 2010 2011 
Intäkter    
3900 Medlemsavgifter 61 370,00 43 750,00 43 750,00 
3910 Frivilliga Bidrag 3 325,00 2 500,00 1 500,00 
3990 Övr ersättn och intäkter 1 100,00 1 000,00 1 000,00 
delS:a Övriga rörelseintäkter 65 795,00 47 250,00 46 250,00 
Erhållna bidrag    
3989 Övriga bidrag 20 800,00 20 000,00 20 000,00 
delS:a Erhållna bidrag 20 800,00 20 000,00 20 000,00 

S:a Intäkter 86 595,00 67 250,00 66 250,00
Övriga kostnader    
5800 Resekostnader -14 017,00 14 000,00 14 000,00 
5830 Resekostnader Årsmöte 0,00 20 000,00 8 000,00 
6110 Kontorsmaterial 0,00 2 500,00 2 200,00 
6120 Datamedier -814,00 1 500,00 800,00 
6160 Tryckerikostnader -11 108,00 2 500,00 2 500,00 
6250 Porto -9 845,00 9 000,00 9 000,00 
6260 Betalningsorder plusgiro -912,00 900,00 900,00 
6270 Årsavgift Plusgiro -450,00 450,00 450,00 
6275 Årsavg. Hemsidan -298,75 300,00 300,00 
6280 Årsavg.Sveriges Militära kamratför -1 020,00 1 000,00 1 000,00 
6285 Årsavgift Milmus Z -100,00 100,00 100,00 
6290 Representantskapsmöte SMKR -2 700,00 2 500,00 2 500,00 
6390 Övr kostnader -433,50 1 000,00 1 000,00 
6400 Styrelsekostnader 0,00 500,00 500,00 
6407 Årsmöteskostnader -1 400,00 1 000,00 1 000,00 
6610 Stipendier -10 000,00 20 000,00 20 000,00 
6993 Lämnade bidrag Regionala träffar -232,00 2 000,00 2 000,00 

S:a Övriga kostnader -53 330,25 79 250,00 66 250,00
Nettoresultat 33 264,75 -12 000,00 0,00 
 
 

Medlemsförteckning 2010-2  (Finns med i Pappersutgåvan)   
 
 
 

Anmäl post- och mailadressförändringar till kassören per post  
eller mail via vår hemsida http://www.kamratoff.se/ 
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