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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013  AVGIVEN 

AV STYRELSEN FÖR GRKF. 

 

 

1.  STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 
 

Ordförande      -  Hans Håkansson  

Vice ordförande -  Jan-Erik Engström 

Skattmästare -  Lars Brolund 

Sekreterare  -  Crister Persson 

Klubbmästare -  Jörgen Gustafsson (från 130930) 

Ledamot  -  Lars-Göran Nyberg 

Ledamot  -  Anders Österberg 

Ledamot  -  Lars Boström 

   

 

2.  ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA 

 

Revisorer  - Claes Randlert 

  - Lars-Ove Hoas 

 

Valberedning - Jan Olai (sammankallande) 

- Roland Snäckerström  

- Stefan Pettersson 
 

 

3. MEDLEMSUTVECKLING   

   

 2013-12-31 hade föreningen 453 (471) medlemmar varav 386 (398) med 

ständigt medlemskap. (2012-12-31 inom parentes) 

Stockholmskretsen hade därutöver 71 medlemmar.     

       

 

4. ÅRSMÖTE     
 

Årsmötet avhölls 2013-03-07  på Gotlands Försvarsmuseum.    37  medlemmar 

hade hörsammat kallelsen. 
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5.  STYRELSESAMMANTRÄDEN 
 

Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden; 2013-01-28, 2013-04-15, 

2013-06-18, 2013-09-30 och 2013-11-25. Däremellan har ledamöter träffats i ett 

antal icke protokollförda arbetsmöten. 
 

 

6.  UPPVAKTNINGAR/REPRESENTATION 
 

Under året har ett antal medlemmar uppvaktats på sina bemärkelsedagar. GRKF 

har också varit representerade med fana på några medlemmars begravningar. Ett 

särskilt tack till Åke Wallin, vår fanförare, för hans insatser. 

  

 

7. VERKSAMHET 

 

7/3  Årsmöte med sedvanlig måltid.  Övlt Martin Liander berättade om sin 

tjänstgöring i Afghanistan under 6 månader 2011.  Sten Lindberg och Åke 

Wallin tilldelades SMKR förtjänsttecken i silver för sitt arbete för föreningen. 

 

6/6  Deltog föreningen med fana vid firandet av Sveriges nationaldag i  

Fårösund. 

 

17/8  Ett drygt 30-tal kamrater, inklusive övningsledare och funktionärer,  

samlades  i Visby för årets kamratföreningsövning. Innan färden gick norröver 

delades deltagarna in i kompanilag. Övningsmomentet med  "På spåret-tema" 

var i år något nedtonat. Arrangörstaben hade i år tagit hjälp av en expert. Arne 

Ekman klev på bussen i Fårösund och guidade deltagarna under en rundtur på 

norra Gotland. Han förmedlade djupa kunskaper om Ka 3 historia. Platser som 

Bungenäs, Trelge och Hultungs med flera besöktes. 

Därefter gick färden till Tingstäde och museet. Där förrättades prisutdelning och 

vår ordförande förmedlade lite information som chef Gotlandsgruppen. Därpå 

intogs sedvanligt måltid med tillhörande drycker. Som vanligt stod tross m/ä för 

den utsökta maten.  

Bussen framfördes under dagen av vår medlem Jan-Erik Frimodigs och bussen 

var i övrigt till del sponsrad av Tottes bussar . Vårt stora Tack! 

Vid utvärderingen vara alla överens om att det var ett trevligt upplägg och att 

alla måste hjälpa till att locka deltagare till övningen. Förläggning till en lördag 

hade inte givit önskat resultat varför förslaget var att återgå till genomförande en 

torsdag. Ett ingående reportage finns i kamratföreningstidningen. 



   

   GRKF 2014-03-06 3(4) 

  Bilaga 1  
 

 

10/10 genomfördes sedvanlig kamratföreningslunch i hemvärnsgården vid 

Traume . Agne Ahrling och Bengt Jakobsson ur tross m/ä stod som vanligt för 

en utomordentligt god förtäring. Efter måltiden berättade Bengt Hammarhjelm, 

med anledning av att det 2013 var 50 år sedan I 18 blev P 18, minnen från de 

första pansaråren. Som vanligt när Bengt berättar uppskattades det mycket. 

Agne Ahrling tilldelades SMKR förtjänsttecken i silver för berömliga gärningar 

för föreningen. 

Cirka 45 medlemmar hade hörsammat kallelsen. 
 

1/11 genomfördes, i samverkan med Gotlandsgruppen, kransnedläggning på 

Gotlands truppers gravplats med efterföljande kaffe och trevlig samvaro på 

Märtas kaffe. Detta år höll hemvärnsbataljonens pastor, Anders Jernberg, ett 

korum.  Sten Lindberg spelade och vår ordförande , övlt Hans Håkansson, lade 

ner en krans. Som vanligt en vacker och fin tradition. Denna gång deltog 23 

medlemmar. 

 

12/12 genomfördes försvarsmaktens traditionsenliga julbön i Domkyrkan med 

efterföljande kaffe i Församlingshemmet. Också denna gång stod A 7, Lv 2 och 

Gotlands Regementes kamratföreningar tillsammans för arrangemanget. Karin 

Hjorth gjorde premiär som officiant och som vanligt deltog officerskören, Sax 

on Four samt solisten Malin Martis . Alla bidrog till en fin stämning som 

uppskattades av det rekordstora antalet deltagare. 

 

Vår representation i museiföreningens styrelse har även under detta år utgjorts 

av Anders Österberg. Tack Anders för ditt engagemang i vidareutvecklingen av 

Gotlands Försvarsmuseum.  Ett stort tack också till övriga medlemmar som 

engagerar sig i museets utveckling.   

 

Även detta år har kamratföreningen, i samverkan med de övriga Gotländska 

kamratföreningarna och med stöd av Gotlandsgruppen, gett ut en 

kamratföreningstidning. Lars-Göran Nyberg gjorde sitt andra år som redaktör 

för vår del i tidningen. Tidningen uppskattas mycket vilket framgår av e-post 

från medlemmar runt om i Sverige och även från medlemmar på andra sidan 

jordklotet. 

 

Kamratföreningens hemsida. www.grkf.se har under året haft 1248 (1050) 

besök. 
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Hans Håkansson Jan-Erik Engström        Lars Brolund Crister Persson 

Ordförande vice Ordförande              Skattmästare Sekreterare  
 

 

 

 

 

 

 

  

Jörgen Gustafsson          Lars-Göran Nyberg Anders Österberg       Lars Boström 

Klubbmästare Ledamot    Ledamot    Ledamot    

  


