Lokala kamratföreningars i Stockholm
Samarbetskommitté, LKSS
Minnesanteckningar från sammanträde tisdagen den 2 december 2014 klockan
1330 i SMKRs sammanträdesrum, Teatergatan 3, 5tr, Stockholm.
(Ingen gemensam lunch intogs före mötet).
Närvarande:
Per-Olof Westergren, Signaltruppernas kf, S 1-3
Benny Gustafsson, Hälsinge reg kf i Stockholm, I 14 S
Runar Viksten, Klubb 19
Sven Boman, Föreningen Fältjägare i Stockholm, I 5
Lars-Inge Hägle, Gotlands reg kf, GRKF, P 18
Ej närvarande:
Hans Abrahamsson, Kronobergs reg kf i Stockholm, I 11
Alf Eckerhall, Norra Smålands reg kf i Stockholm, I 12
Nils-Ivar Tetting, Stockholmssektionen av Västernorrlands reg kf, I 21
Steve Gunnarsson, kf Lapplands Jägare i Mälardalen, I 22
Nils Rosenqvist, Skånska reg kf i Stockholm
Thage Eriksson, Signaltruppernas kf, S 1-3
Birgit Nerlander, Förbundet för Sveriges folkförsvar
Torsten Gerhardsson, Club A 6
Hans-Jochen Seifert, Vapenbröderna
Olle Schylander, Stockholms Trängbefälsförening
Jan-Olof Johansson, kf Lapplands Jägare i Mälardalen, I 22
Kontaktperson för Nylands Brigads Gille i Sverige.
Ordförande: Per-Olof Westergren
Sekreterare: Lars-Inge Hägle (förhindrad)
§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Per-Olof Westergren hälsade alla varmt välkomna och förklarade mötet för
öppnat. Den låga anslutningen innebär att många föreningar inte blir representerade och att
deras synpunkter inte kommer fram. Alla föreningar uppmanades i kallelsen att försöka få
närvaro vid mötet antingen med ordinarie kontaktperson eller med ersättare. Det är viktigt att
alla föreningar representeras för ett meningsfullt LKSS-möte.
§ 2. Kontaktpersoner inom LKSS (uppdatering av namn och adresser)
Anmälda kontaktpersoner i LKSS ingående föreningar framgår av aktuell sammanställning
enligt bilaga 1, som uppdaterades. Götagardesföreningen har ingen kontaktperson men dess
sekr P-O Sundgren får info från LKSS. L-I Hägle bevakar Götagardesföreningens program i
egenskap av dess ständige medlem. Anmäldes att styrelsen för Livgrenadjärklubben, I 4,
beslöt 2014-09-23 att lämna representationen i Stockholm LKSS. Orsaken är klubbens
alltmer minskade verksamhet och starkt minskade medlemsantal. Nylands Brigads Gille i
Sverige hade haft kontakt med ordföranden. L-I Hägle är medlem i detta Gille.
§ 3. Aktiviteter under första halvåret 2015 och prel förhandsanmälan för 2:a hå 2015
Anmäldes föreningarnas aktiviteter enligt sammanställning bilaga 2.
§ 4. Övriga frågor av allmän karaktär
LKSS gemensamt föredrag av försvarsministern
Ett sådant föredrag bedömdes vara mer lämpligt för SMKR att arrangera.
BESLÖTS att bordlägga ärendet.

Veteranstödsfrågor
Upptogs en ingående diskussion i dessa frågor och framhölls att SMKR genomförde en
mycket bra utbildning i Veteranstöd under hösten i Enköping och Halmstad.
Fältjägarna i Stockholm har bildat en lokal Veterangrupp med en upplagd hemsida för
veteranstödsfrågor. Kamratföreningarna har kommit olika långt i sitt upplägg av veteranstödsverksamheten. Det framhölls att ungefär var 4:e Kamratförening i SMKR fn är med i
V-stödsverksamheten. En ökad information till Kamratföreningarna ansågs därför lämpligt.
Efterlystes vilken efterfrågan av veteranstöd som finns idag och vilket behov som kan
förväntas framöver då utlandsmissioner minskar till förmån för tjänstgöring inom landet.
Sekr meddelade att GRKF, P18 valt att helt låta Fredsbaskrarna ansvara för Veteranstödsfrågorna på Gotland.
Veterandagen den 29 maj 2015
BESLÖTS att bordlägga ärendet.
LKSS roll och framtid
Diskuterades frågan med beaktande av att föreningarna numera har utarbetade hemsidor
där verksamheten presenteras regelbundet och som var och en kan ta del av. Närvaron i de
två LKSS-mötena per år (maj, december) har under senare åren varit mycket låg. LKSS roll
med samverkan mellan Stockholmsföreningarna har efter ca 10 år fått en allt mindre betydelse genom utveckling och användning av hemsidorna. Det var de närvarandes uppfattning att
det inte längre är meningsfullt att bibehålla LKSS.
BESLÖTS enhälligt att LKSS upphör med dagens sammanträde.
§ 5. Nästa sammanträde med LKSS
BESLÖTS att ärendet inte var aktuellt då beslut om nedläggning av LKSS togs under § 4.
§ 6. Avslutning
Ordföranden Per-Olof Westergren tackade de närvarande för gjorda inlägg och avlämnade
aktivitetsuppgifter samt förklarade sammanträdet avslutat. Alla tillönskade varandra en GOD
JUL och ett GOTT NYTT ÅR 2015.
Minnesanteckningarna förda av:

Justeras:

Lars-Inge Hägle

Per-Olof Westergren

Sekreterare i LKSS
Fd ordf i Stockholmskretsen av GRKF, P18
Hedersmedlem i GRKF P18

Ordförande i LKSS
Ordförande i Signaltruppernas Kf

Sändlista
Deltagarna i mötet.
Kontaktpersoner inom LKSS enligt bilaga 1.
Jan-Olof Johansson, kf Lapplands Jägare I Mälardalen, I 22 (för hemsidan SMKR)
Per-Olof Sundgren, Götagardesföreningen, P1/I 2
Som orientering
SMKR
Jan Henrik O. Bergqvist, FFjs I 5
Nylands Brigads Gille i Sverige.

