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Protokoll fört vid årsmöte med Gotlands regementes kamratförening 2017-03-16.

Plats; Gotlands Försvarsmuseum i Tingstäde
Närvarande: 39 medlemmar.

Sten Lindberg inledde mötet genom att spela "Samling"

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

Årsmötet inleddes med en parentation över de avlidna medlemmarna;
Per-Olof Olofsson, Erik Gadd, Kaj Wiren, Henry Larsson, Claes Alyhr, Åke Pihl,
Lars-Inge Hägle, Ulf Lansgard och Per-Åke Sporre.

Sven-Arne Wighammar spelade Amazing grace på flöjt.

§ 2. Till justeringsmän valdes Christer Svärd och Ulf Eriksson.

§ 3. Verksamhetsberättelsen föredrogs av Crister Persson
Berättelsen godkändes och lades till handlingarna. (Bilaga l).

§ 4. Lars Brolund föredrog förvaltningsberättelsen.
Berättelsen godkändes och lades till handlingarna.
Revisorerna föreslog att det ständiga medlemskapet skulle
omprövas mht den ekonomiska situationen. Styrelsen tar till
sig förslaget och återkommer.

(Bilaga 2).

§ 5. Lars-Ove Hoas föredrog revisionsberättelsen
varvid mötet föreslogs bevilja styrelsen ansvarsfrihet. (Bilaga 3).

§ 6. Årsmötet fastställde resultat- och balansräkning och
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
oförändrad nivå (100 kr/år). (Bilaga 5).

§ 9. Val av styrelse och övriga funktionärer.
Val av styrelse utföll enligt följande;

Ordförande
Vice ordförande -
Skattmästare -
Sekreterare -
Klubbmästare -
Ledamot-

Hans Håkansson.
Jan-Eric Engström
Lars Brolund
Crister Persson
Jörgen Gustafsson
Lars- Göran Nyberg

Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
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Ledamot -
Ledamot-

Anders Österberg
Lars Boström

Omval
Omval

Revisorer - Claes Randlert
Lars-Ove Hoas

Omval
Omval

Valberedning - Anders Ek
Lars Skalin
Björn Christer Olofsson

Omval (Sammankallande)
Omval
Omval

§ 10. Övriga frågor:
Hälsningar framfördes från Ingvar Norrby, C-C Hjorth och J-C Ankre.

Anders Österberg orienterade om museet; Det är på gång att bilda museiförening för
alla där också kamratföreningarnas medlemmar kommer att ingå. En ny fordonsutställning byggs
upp i byggnad 2. Den kompletteras aven fordonsutställning under skärmtak utomhus. P 1G-
utställningen flyttas till fålthuset. Där kommer också strv rn/37 att ingå. "Sorken" som tidigare
hängde i taket i avgångshallen på flygplatsen kommer att ställlas ut i flygdelen. Dit kommer också
en SK 60. Bastun vid träsket iordningsställs för uthyrning för övernattning. Årsmötet genomförs
den 6 april. Buss 1715 från gamla Pl8-vakten via östercentrum till Tingstäde. Andra evenemang
är Tingstädedagen 27 maj. Nationaldagen 6 juni med tal av Landshövdingen. Den 3 juli blir det
konsert av två orkestrar och samtidigt firas Finlands självständighet 100 år.
Inom kort kommer uppropet att ställa upp som museivärdar.

§ 11. Utdelning av Veterannålar och förtjänsttecken mm

• Inga veterannålar delades ut.

• SMKR förtjänsttecken i Silver förärades Anders Österberg för hans insatser i
föreningen.
Sten Lindberg blåste fanfar.

§ 12. Mötet avslutades ca kl 1820

Ordet lämnades därefter till Dr Peter A. Mattsson Försvarshögskolan.
Se kort referat nedan.

VidProt~t~k2~
Crister Persson .

Justeras: , fl

l ;;1CI/tt;tL--.
Christer Svärd
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Referat;
Dr Peter A Mattsson är Gotlänning. Han har gjort värnplikten vid A 7. Peter tjänstgör idag vid
Försvarshögskolan.
Peter berättade med inlevelse om Rysslands militära situation idag.
Bl. a. berättade Peter; Ryssland är ett stort land med relativt lite innevånare. De satsar idag knappt
60 milj dollar på fårsvaret jämfört med USA 604 milj dollar (inkl Nato 900)
För att jämna ut styrke skillnaden satsas på asymmetrisk krigföring. Dvs metoder får att
kompensera den militära obalansen. Exempel på asymmetrisk krigföring är Politisk-,
informations-, subversiv-, elektronisk- och kärnvapen- krigföring. Sverige har idag väldigt låg
beredskap mot detta.
Ryssland når idag hela Europa med vapeninsats med sina långräckviddiga vapen. Rysslands
krigsmakt innehåller idag kanske 830 000 man.

Efter Dr Peter A Mattssons föredrag förflyttade sig alla till Försvarsmuseet där den
traditionsenliga middagen inleddes med Gotlands Regementes marsch, In Treue fest, sedan avåts
en måltid bestående av silltallrik, ärtsoppa och pannkakor med tillhörande drycker.
Kvällen fortsatte i god samvaro.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016 AVGIVEN
AV STYRELSEN FÖR GRKF.

1. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Ordförande
Vice ordförande
Skattmästare
Sekreterare
Klubbmästare
Ledamot
Ledamot
Ledamot

- Hans Håkansson
- Jan-Erik Engström
- Lars Brolund
- Crister Persson
- Jörgen Gustafsson
- Lars-Göran Nyberg
- Anders Österberg
- Lars Boström

2. ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA

Revisorer - Claes Randiert
- Lars-Ove Hoas

Valberedning - Anders Ek (sammankallande)
- Lars Skalin
- Björn Christer Olofsson

3. MEDLEMSUTVECKLING

2016-12-31 hade föreningen 479 (485) medlemmar varav 371 (379) med
ständigt medlemskap. (2015-12-31 inom parentes).

4. ÅRSMÖTE

Årsmötet avhölls 2016-03-10 på Gotlands Försvarsmuseum. 45 medlemmar
hade hörsammat kallelsen .

•
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5. STYRELSESAMMANTRÄDEN

Styrelsen har haft 4 protokollförda sammanträden; 2016-02-01, 2016-04-11,
2016-09-20 och 2016-11-07. Däremellan har ledamöter träffats i ett antal icke
protokollförda arbetsrnöten.

6. UPPVAKTNINGARlREPRESENTATION

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 Lars Boström, vår fanförare, för hans insatser.

7. VERKSAMHET

Verksamheten i föreningen har 2016 genomförts i likhet med de närmast
tidigare åren. Det som har gett ny energi är givetvis Försvarsmaktens satsning på
Gotland.

10/3 Årsmöte med sedvanlig måltid. Stridsgruppsförvaltaren Daniel Martell
berättade om det pågående arbetet att utveckla och utbilda 18.stridsgruppen.
Helge Snöbom, Torgny Andersson Curt Jörholt, Gunnar Enekvist och Jörgen
Gustafsson tilldelades veterannål och Lars-Göran Nyberg fick SMKR
förtjänsttecken i silver för sitt arbete för föreningen.

6/6 Deltog föreningen med fana vid firandet av Sveriges nationaldag i
Tingstäde. Firandet var välbesökt och mycket uppskattat.

25/8 Kamratföreningsövning. Den här gången på Fårö med övernattning.
40 medlemmar deltog. Första etappmålet på Fårö var Ryssnäs och Engelska
kyrkogården. Lars-Göran Nyberg, började med att berätta om Krimkriget mm.
Därefter tog Inez Sikora över guidningen och berättade om agtak, lambgifter,
Fårö natur och Ingmar Bergman. Lunchen intogs på Fårö kursgård. Efter
lunchen fortsatte fården österut på Fårö. Ingvar Söderdahl, fortsatte under fården
mot Ava-eken guidningen med god hjälp av Jens Werkander. Där berättade Lars
Brolund om eken och Carl von Linnes besök på 1700-talet. Färden fortsatte mot
Fårö fyr. Där bjöd Ingvar oss att bestiga den ca 30 meter höga byggnaden.
Nästa mål på fården var Helgumannens fiskeläge. Där mötte Lars Weinebrandt
upp. Lasse berättade om fiskeläget och vi fick möjlighet att se hur några av
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bodarna ser ut på insidan. Färden gick åter mot kursgården. Efter framkomsten
och inkvartering samlades vi på Stopets uteplats. Där berättade vår vice
ordförande, Jan-Erik Engström, kort om det senaste angående Gotlands
återmilitärisering och om kursgårdens utveckling. Dags för middag. Sill till
förrätt, grillat lamm och potatisgratäng till huvudrätt och saffranspannakotta till
efterrätt. Maten var tillagad av resterna av tross mlä. Det vill säga Agne Ahrling,
Ove Björkander och Jöran Eldnor. Starkt understödda av sina respektive fruar.
Under middagen delade Jan-Erik Engström ut SMKR förtjänsttecken i silver till
dagens busschaufför, Jan-Erik Frimodigs och Ove Björkander. Detta som tack
och uppmuntran för deras insatser för föreningen. Middagen avslutades med att
Ingvar Söderdahl bad Fårö-bornas aftonbön. Kvällen fortsatte under trevliga
former och avslöts med att Bengt Belfrage blåste tapto. Efter en god natts sömn
och en närande frukost anträddes färden åter söderut. Då vi nått Gotländsk mark
berättade Bengt Tingström kunnigt och med inlevelse sägner och historier om
personer och händelser i trakten av Lärbro. Efterhand lämnade deltagarna
bussen och årets KFÖ var genomförd.

13/10 genomfördes sedvanlig kamratföreningslunch i hemvärnsgården vid
Traume . Agne Ahrling och Ove Björkander ur tross mlä stod som vanligt för en
utomordentligt god förtäring. Överstelöjtnant Mats Jakobsson redogjorde för
ledningsorganisationen och de logistiska problemen med övning på Gotland
utan ett stödjande förband. Drygt 40 medlemmar deltog.

3/10 På fredagen den 4 november samlades ett 20-tal medlemmar på Gottlands
Truppers gravplats. Som brukligt är hälsade föreningens kassör, Lars Brolund,
välkommen och lämnade över till chefen Gotlandsgruppen, vår ordförande, övlt
Hans Håkansson. Hans lade ner en krans under spel av Sten Lindberg på
saxofon. Pastor Jael Ahlin höll ett korum och gav där efter herrens välsignelse.
Stunden avslöts med att vi tillsammans sjöng psalmen Härlig är jorden.
Gemenskapen fortsatte därefter över en kopp kaffe på Märtas konditori.

15/12 genomfördes försvarsmaktens traditionsenliga julbön i Domkyrkan med
efterföljande kaffe i Församlingshemmet. Som vanligt en mycket stämningsfull
och vacker stund. Gotlands Officerskör, under ledning av Bertil Wessman hotar
med att det var den sista julbönen med deras medverkan. De har beslutat att
lägga ner sin verksamhet. Betraktelsen genomfördes av Jael Ahlin. Efter
julbönen var kaffeborden uppdukade i församlingshemmet. Julbönen möjliggörs
tack vare Utbildningsgrupp Gotland genom Hans Håkansson och de militära
kamratföreningarna från f d P 18, A 7 och Lv 2.
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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. Tryckning möjliggörs genom det avtal som Gotlands
Kamratföreningar träffat med C Amf l om ömsesidigt stöd. Avtalet ger
kamratföreningarna ett ekonomiskt bidrag med 20 OOOkr.
Årets tidning är om möjligt ännu bättre än tidigare. Lars-Göran Nyberg gjorde
sitt femte år som redaktör för vår del i tidningen. Tack Lars-Göran och alla
andra som bidragit.

Kamratföreningens hemsida. www.grkf.se har under året haft ett stort antal
besökare.

~~~~!~~f?~
C~c;1~EOrdförande Skattmästare Sekreterare

r!i~berg AndersÖsterberg arsBost~ ~I..
Ledamot Ledamot Ledamot

•
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EKONOMISK REDOGÖRELSE
GOTLANDS REGEMENTES KAMRATFÖRENING, 2016

TILLGANGAR
Kassa
Bank
PJusgiro
Summa

BALANSRÄKNING 2015·12-31
Skulder och eget kapital
Eget kapital 82 461
Arets förlust 6 195

6
73027

3233
76266 Summa 76266

RESULTATRÄKNING 2016
Kostnader Intäkter
Porto, adm 2782 Medlemsavgifter 6200
Möten, träffar 40417 Möten, träffar 28073
Uppvakt, repr 2900 Tidskrift 2771
Gotl Försv Museeum 485 Heraldisk mtrl
Avgift SMKR 485 Ränta 40

Arets förlust 9985
Summa 47069 Summa 47069

TILLGANGAR
Kassa
Bank
Plusgiro
Summa

BALANSRÄKNING 2016-12-31
Skulder och eget kapital
Eget kapital 76 266
Arets förlust 9 98562067

4214
66281 Summa 66281

:,z:,017-()2>22
larsBL~
Kassör

-~/&f.--
Claes Randiert
Revisor

k~·
Revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE FÖR GOTLANDS REGEMENTES KAMRATFÖRENING

Undertecknade revisorer, utsedda att granska Gotlands Regementes Kamratförenings räkenskaper
och förvaltning, får efter utfört uppdrag avge följande berättelse.

Vi har tagit del av redovisningen, protokoll och andra handlingar som lämnar upplvsning om ekonomi
och förvaltning för kalenderåret 2016 och funnit dessa i sin ordning och försedda med vederbörliga
verifikationer.

Vi tillstyrke r

Att resultat- och balansräkning fastställes

Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016

Visby 2017-02-22

~.

Claes RandIert
JtvfJt1u/~.

tars-öve Hoas

Revisor Revisor
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Verksamhetsplan 2017

• 2017-03-16 GRKF Årsmöte med sedvanlig middag.

• 2017-05-21 kl 1400 Deltagande vid Finska föreningens
högtidlighållande av de stupades dag

• 2017-06-06 Deltagande vid firandet av Sveriges Nationaldag i
Tingstäde.

• 2017-08-24 Kamratföreningsövning. Inbjudan med detaljer
presenteras i vårbrevet samt på hemsidan.

• 2017-10-12 kl 1200 Kamratföreningslunch. Plats; Traume. Annons i
Gotlandspress och på hemsidan

• 2017-11-03 kl 1400 Kransnedläggning på Gotlands truppers
gravplats. Ingen anmälan

• 2017-12-14 kl 1500 Julbön i Domkyrkan

• 2017-12- Före nyår_Utskick av gemensam kamratföreningstidning.

• 2018-03-08 GRKF årsmöte med sedvanlig middag.

Mer information på
www.grkf.se
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INKOMST OCH UTGIFTSSTAT 2017

Inkomster

Medlemsavgifter
Möten, träffar o utflykter
Tidskriften
Räntor
Eget kapital

6500:-
25 000:-

2500 :-
50:-

10000:-

Summa: 44050:-

Utgifter

Porton, administration
Möten, träffar utflykter
Representation, uppvaktning,

3 000:-
37 550:-
3 500:-

Summa: 44 050:-


