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 Protokoll fört vid årsmöte med Gotlands regementes kamratförening 2014-03-06. 
 

Plats;  Gotlands Försvarsmuseum i Tingstäde 

Närvarande:   41 medlemmar. 

 

Sten Lindberg inledde mötet genom att spela ”Samling” 

 

Före årsmötet orienterade Hans lite om de skriverier som förevarit om Gotlands försvar de senaste 

dagarna. Beredskapsenheter har flyttats fram maa den övning som Ryssland har genomfört i det 

NV militärområdet. Det har bl.a. inneburit beredskapsrote Jas på Visby flygfält. Media har 

uppvaktat alla officerare på ön. De vill filma flyg, stridsvagnar mm och höra allas uppfattning om 

försvaret på Gotland. För Gotlands försvar är uppmärksamheten positiv. Vad resultatet kommer att 

bli är givetvis oklart. 

 

 

§ 1.  Årsmötet öppnades kl 1800 av ordföranden Hans Håkansson.  

 

Årsmötet inleddes med en parentation över de avlidna medlemmarna; Bengt 

Eriksson, John Sigurd Sandström, Carl-Göran Stenström, Sven Pettersson, Henry 

Hagberg, Sune Larsson, Gunnar Almqvist, Allan Sirland och David Börstad, 

 

Sven-Arne Wighammar spelade Amazing grace på flöjt. 

 

§ 2. Till justeringsmän valdes Olle Gardell och Anders Ek.    

 

§ 3. Verksamhetsberättelsen föredrogs av Crister Persson . 

 Berättelsen godkändes och lades till handlingarna.    (Bilaga 1). 

 

§ 4.  Lars Brolund föredrog förvaltningsberättelsen.  

Berättelsen godkändes och lades till handlingarna.                         (Bilaga 2).                                                 

 

§ 5.  Lars-Ove Hoas föredrog revisionsberättelsen  

varvid mötet föreslogs bevilja styrelsen ansvarsfrihet.    (Bilaga 3). 

 

§ 6.  Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

 

§ 7. Redogjordes för styrelsens förslag till verksamhetsplan varvid  

verksamhet enligt bilaga fastställdes:    (Bilaga 4). 

 

§ 8.  Beslöts fastställa föreliggande förslag till inkomst- och utgiftsstat. 

Den individuella medlemsavgiften fastställdes att kvarstå i oförändrat nivå (100 

kr/år).                            (Bilaga 5). 

 

§ 9. Val av styrelse och övriga funktionärer. 

 Val av styrelse utföll enligt följande; 

 

Ordförande   Hans Håkansson. Omval 

Vice ordförande - Jan-Eric Engström  Omval 

 Skattmästare - Lars Brolund  Omval 
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Sekreterare - Crister Persson Omval   

Klubbmästare -  Jörgen Gustavsson  Omval 

Ledamot-  Lars- Göran Nyberg Omval 

Ledamot -   Anders Österberg Omval 

Ledamot-  Lars Boström Omval 

 

Revisorer -   Claes Randlert Omval 

   Lars-Ove Hoas Omval 

 

 

Valberedning - Anders Ek  Nyval (Sammankallande)  

   Lars Skalin  Nyval 

Björn Christer Olofsson    Nyval 

     

§ 10. Övriga frågor:  

 

 Anders Österberg, GRKF representant i museistyrelsen, orienterade om att 

under 2013 hade museigården ungefär 8000 besökare. Museet är nu stängt. 

Från 16 april är museet öppet onsdag + söndag kl 1100 – 1500. Från 16 juni 

är det öppet 6 dagar per vecka kl 1000 – 1700. Museet kommer inte att vara 

öppet söndagar. Föreläsningsserien kommer tillbaka och inleds 15 april. 

Därefter ytterligare två föreläsningar under våren och nya under hösten.  

31 maj genomförs Tingstädedagen i samverkan med Tingstäde 

hembygdsförening och då invigs utställningen P 1G.  

16 juli invigs en utställning om Dag Hammarsköld av FN bitr 

generalsekreterare Jan Eliasson. 

Nytt i museet är flygutställningen vid skans 4. Ka 3 museum är också på väg 

att inkorporeras i Försvarsmuseet. När det kommer är inte klart.  

Museet kommer att marknadsföras på monitorerna på båtarna under 

sommaren. 

Museet är i stort behov av museivärdar. Intresserade uppmanas anmäla sig 

till Anders.  

 

 Lars-Inge Hägle, f.d ordförande orienterade om att Stockholmskretsen lades 

ned 2013-12-31. Det har genomförts ett antal möten enligt fastställd 

nedläggningsplan. Ännu återstår ett revisionsmöte för den verksamhet som 

genomförts under 2014 samt arkivering av kretsens handlingar.  

Lars-Inge överlämnade till föreningen; 

o  P 18 minnessköld (mössmärket) vilken Stockholmskretsen fått av 

Regementet genom Öv Stig Barke.  

o En silvertallrik vilken har utgjort vandringspris till den officer som 

lett vinnande pluton i plutonsfälttävlan. 

o Kretsens två fanor. En kretsfana som funnits i kretsen sedan 1944 

samt en blågul fana som tilldelats kretsen under 70-talet. 

                                  Gåvorna kommer att ställas ut i museet.      

  

§ 11. Utdelning av Veterannålar och förtjänsttecken mm 

 

 SMKR förtjänsttecken i Silver förärades Crister Persson  

Sten Lindberg blåste fanfar. 
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 Lars-Inge Hägle utnämndes till hedersmedlem i kamratföreningen för 

berömliga insatser som Stockholmskretsens siste ordförande 

Sten Lindberg blåste fanfar. 

Olle Gardell tackades med en blombukett för åren 2009 – 2013 då han var 

klubbmästare 

Sten Lindberg blåste fanfar. 

 

 

§ 12. Mötet avslutades ca kl 1845   

 

Ordet lämnades därefter till Mj Göran Karlsson. Se kort referat nedan. 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Crister Persson 

 

Justeras: 

 

 

Olle Gardell   Anders Ek 

 

 

Referat av Göran Karlssons föredrag; 

Göran tjänstgjorde i Afghanistan maj – december 2014. Han innehade en stabsbefattning och 

uppgiften var cimic. (stöd till civila) 

Görans berättelse kraftsamlades till att berätta om landet Afghanistan och dess innevånare.  

Där bor ca 31 miljoner innevånare och det är världens fattigaste land. Medelåldern är bara ca 49 

år. Kvinnorna tillåts att få barn från 12 års ålder. Pojkarna får någorlunda utbildning men 

kvinnornas utbildning avbryts vid ca 12 års ålder. Vid 1000 födslar dör 124 barn.  

I landet finns naturtillgångar i form av olja, gas och mineraler men ingen infrastruktur eller 

förmåga att ta vara på dessa. Det mesta importeras norrifrån via Ryssland. Landet har en liten 

export av mattor, ull och medicinalväxter. Jordbruket är trots det sterila landskapet välutvecklat 

och landet är i stort självförsörjande på jordbruksprodukter. Tyvärr är det också väldigt lönsamt att 

odla narkotika.  

Där finns inget skattesystem utan det offentliga byggs helt på bistånd. Det satsas av olika länder 

och organisationer enorma pengar på uppbyggnad av bevattning, järnvägar, vägar, utbyggnad av 

gasnätet mm. Befolkningen består bara i den norra delen av landet av 19 olika etniska grupper och 

det förekommer mycket motsättningar. Endast 28% av befolkningen har tillgång till el.                                                                                                                                      

 

 Ett mycket intressant föredrag i ord och bild! 

 

Därefter förflyttade sig alla till Försvarsmuseet där det traditionsenligt avåts en måltid bestående 

av silltallrik, ärtsoppa och pannkakor med tillhörande drycker. Kvällen fortsatte i god samvaro. 

 

 

     

     


