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Protokoll fört vid årsmöte med Gotlands regementes kamratförening 2019-03-07.

Plats; Gotlands Försvarsmuseum i Tingstäde
Närvarande: 30 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;
Tage Ekström, Ove Wallin, Henrik Andersson, Lars Troedsson, Lars Ulrik Almeren,
Otto Stjernqvist, Erik Gabrielsson, Sven-Ove Lingström, Ingrid Johansson,
PerÅke Wallin, Karl-Erik Gardelin, Lars David Karlsson och Sonja Röcklinger

Sten Lindberg spelade Amazing grace på saxofon.

§ 2. Till justeringsmän valdes. Ulf Eriksson och Jan-Christer Ankre

§ 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.

(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 fårslag till verksamhetsplan varvid (Bilaga 4).
verksamhet enligt bilaga fastställdes.

§ 8. Beslöts fastställa föreliggande förslag till inkomst- och utgiftsstat. (Bilaga 5).
Den individuella medlemsavgiften fastställdes att kvarstå i
oförändrad nivå (l00 kr/år).

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

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

Lars-Åke Perrnerud.
Jan-Eric Engström
Lars Brolund
Crister Persson
Jörgen Gustafsson
Lars- Göran Nyberg

Nyval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval

Ledamot -
Ledamot-

Anders Österberg
Lars Boström

Omval
Omval
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Revisorer - Claes Randiert
Lars-Ove Hoas

Omval
Omval

Valberedning - Anders Ek
Lars Skalin
Björn Christer Olofsson

Omval (Sammankallande)
Omval
Omval

§ 10. Övriga frågor:

Anders Österberg orienterade om museet;
Museet har under 2018 haft ca 5000 betalande besökare. Det är ca 1800 färre än
2017. Ekonomiskt kommer det bli ett minus på ca 30000 kr. Detta beroende på
framförallt tapp av antal besökande och ombyggnad av köket (230 kkr). Museet har
erhållit de projektpengar från SMHA som man önskat; 950 kkr för drift, 150 kkr till
tak skans 4 och 70 kkr till utbyggnad av utställningar.
2019 planeras ny sambandsutställning på 3.våningen, Lv- och artutställning i
understödshuset.
7 maj öppnar armedelen 5 dagar/vecka kl 10-1600. Flyg-marin-delen öppnar 18
juni. Under högsäsong kommer museet ha öppet 7 dagar per vecka.
Valborgsmässoafton genomförs "After brasa", 25 maj är det Tingstädedagen.
Firandet av Nationaldagen är fortfarande osäker på grund av att ingen vill sponsra
Gotlandsmusiken som kostar ca 22000 kr.
4 april genomförs årsmötet. Buss avgår från Gamla P 18 vakt kl 1700.

§ 11. Utdelning av Veterannålar och förtjänsttecken mm

• SMKR förtjänsttecken i guld förärades Crister Persson för hans insatser i
föreningen.
Sten Lindberg blåste fanfar.
• Veterannål tilldelades Klas Fromme, Torsten Stenberg och Lars-Åke

Permerud.
Sten Lindberg saluterade.

Hans Håkansson tackade för sig som ordförande och överlämnade
ordförandeklubban till Lars-Åke Permerud.
Lars-Åke tackade för förtroendet och såg fram emot att få leda föreningen framåt.

Sven Larsson bad om ordet och framförde medlemmarnas tack till Hans för de gånga
åren. Crister Persson fyllde i och tackade Hans. Blomma och kuvert överlämnades
som tack

§ 12. Mötet avslutades ca kl 1850

Hans tog därefter ordet och berättade såsom stabschef vid P 18 om Regementets utveckling.
Se referat nedan;
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Hans Håkansson berättade följande om P 18 utveckling;
P 18 består idag av;
- Staben har idag ett 30-tal befattningshavare. Några civila (bl.a.arbetsmiljöhandläggare,
miljöchef, elsäkerhetschef) men huvuddelen officerare. Många är tidigare avgångna officerare
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som återgått. De har haft förvånansvärda korta startsträckor. Man fortsätter att rekrytera på samma
sätt.
- Man har tillförts en logistikenhet. Det är serviceförrådet som har återgått till Regementet efter
det att man en tid har tillhört en centralorganisation - FMLOG.
-En bevakningspluton om 42 pers finns stationerad på Tofta. De skall bemanna vakt,bevaka
skyddsobjekt samt utgå vid larm.

1 april får man uppgiften att fullgöra militärregions-uppgifter på Gotland. Bl.a. får man då formellt
uppgiften civil samverkan.

Årsskiftet 2019120 överförs 18.stridsgruppen från P 4 till P 18.

Värnpliktsutbildning;
Under 2018 utbildades ett 30-tal inom utbildningsgruppen. En del frivilliga, andra inkallade enligt
den nyaktiverade värnplikts lagen.
Nu utbildades vid P 4 ett stridsvagnskompani och en lv-pluton bestående av värnpliktiga till 18-
stridsgruppen. De kommer till Gotland under våren.
Under 2020 kommer det på Gotland att utbildas en pluton om 40 värnpliktiga mot hemvärnet samt
en mekskyttepluton mot 18.stridsgruppen.
Fram emot 2025 planeras det att utbildas ca 350 värnpliktiga på Gotland.
Detta är mer än 18.stridsgruppens behov men det är nödvändigt för att skapa rekryteringsbas för
p 18 överlevnad.

Infrastruktur;
Det som nu byggs på Tofta är det som beslutades i Försvarsbeslutet 2015. Det kommer att stå
inflyttningsklart kvartal 2 år 2020.
Med nuvarande tankar kommer det att saknas bl.a.; Nytt förråd (beslutat), Ny skjutbana,
Förläggningar, Matsal, Grovspol; Övnings-vårdhall, Simulatorhall och hus för Regementsstaben.

Tidigare försvarsmaktslokaler är nu överlämnade till P 18. Bl.a. lokaler på östra Gotland,
marinvarvet i Fårösund. Gamla mobförråd återköps, återtas och rustas.

Mil j ötillstånd;
Givet tillstånd är överklagat av flera intressenter, inkl Försvarsmakten. Det som först skall avgöras
är om FM får nyttja givet tillstånd under överklagandetiden.

Framtid;
Av de ca 30 officerarna går 25% i pension inom 4 år. Hur återbesätta?
staben är för liten i förhållande till tilldelade uppgifter. Finns förslag på utökning till 44 off samt
tilldelning av stabsförband och andra resurser.

Under konferensen i Sälen meddelades att LV-förband skulle tilldelas bl.a. Gotland! Vad och hur?
Viktigast för framtiden är grundutbildning och infrastruktur.
Saknas Målbild. Utvecklingen är politikerstyrd! Ej styrd av FM! I maj 2020 kommer
försvarsberedningens rapport! Vad kommer den att föreslå?
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 20 18 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

2018-12-31 hade föreningen 460 (480) medlemmar varav 353 (365) med
ständigt medlemskap. (2017-12-31 inom parentes).

4. ÅRSMÖTE

Årsmötet avhölls 2018-03-08 på Gotlands Försvarsmuseum. 32 medlemmar
hade hörsammat kallelsen.
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5. STYRELSESAMMANTRÄDEN

Styrelsen har haft 4 protokollförda sammanträden; 2018-02-12, 2018-04-09,
2018-09-24 och 2018-11-12. Däremellan har ledamöter träffats i ett antal icke
protokollförda arbetsmöten.

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 2018 genomförts i likhet med de närmast
tidigare åren. Det som har engagerat medlemmarna särskilt är Gotlands
Regementes återuppståndelse.

8/3 Årsmöte med sedvanlig måltid. Överste Mattias Ardin berättade om arbetet
med återetableringen av Gotlands Regemente. Hans Håkansson, Lars Brolund
och Lars Boström tilldelades SMKR förtjänsttecken i silver för sitt arbete för
föreningen. Utdelare var SMKR ordförande Anders Emanuelsson som besökte
årsmötet. Andes Emanuelsson passade också på att orientera om SMKR
verksamhet.

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

23/8 Kamratföreningsövning. Den här gången förlagd till väl kända platser om
än något förändrade. Platserna var Wisborgsslätt samt Tofta skjutfält. Dagen
inleddes efter sedvanlig samling med en promenad inom det gamla
regementsområdet. Kamraterna mindes och påmindes om vad som varit i de
olika områdena. Förmiddagen avslutades vid kasern Gutes norra gavel där
Region Gotlands representant för utvecklingen av slätten, Harald Gröttvik,
orienterade om den fortsatta utvecklingen av området. Efter sedvanlig lunch, den
här gången vid hemvärnsgården Traume, besöktes civilförsvarscentralen i
Galgberget. Där guidades vi av den tidigare P 18-officeren Pontus Martelleur.
Färden fortsatte till det nya garnisons området på Tofta skjutfält där vår
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ordförande och stabschef P 18 orienterade om det gigantiska byggnadsprojektet.
Ater till hemvärnsgården Traume där den tidigare idrottsofficeren Curt
Johansson sysselsatte deltagarna med ett antal lagom fysiska övningar. Det
resulterade i att tävlingen om bandplattan kunde avgöras. Dagen avslutades med
den traditionella middagen bestående av sill och fläsk med löksås och därtill
tillhörande drycker. Vi framför ett tack till alla som bidrog till att dagen blev så
bra som den blev. Ingen nämnd och ingen glömd.

18/10 åter dags för ärtlunch vid Traume . Agne Ahrling och Ove Björkander
stod som vanligt för en utomordentligt god förtäring. Pontus Martelleur, nu åter i
regementets tjänst, redovisade den speciella satsning som görs på Gotland vad
avser en nysatsning på Totalförsvaret. Ett arbete som görs i samverkan mellan
Gotlands länsstyrelse och Försvarsmakten och som skall utgöra ett förarbete för
liknande arbete i resten av landet. 45 medlemmar deltog.

'/11 På fredagen den 2 november samlades ett 15-tal medlemmar på Gottlands
. Truppers gravplats. Som brukligt är hälsade föreningens kassör, Lars Brolund,
välkommen och lämnade över till stabschefen för Gotlands Regemente, vår
ordförande, övlt Hans Håkansson. Hans lade ner en krans under spel av Sten
Lindberg på saxofon. Per Mellqvist höll korum och stunden avslöts med att vi
tillsammans sjöng psalmen Härlig är jorden. Gemenskapen fortsatte därefter
över en kopp kaffe på Märtas konditori.

13/12 genomfördes den traditionsenliga julbönen i Domkyrkan.
Detta år och förhoppningsvis åren framöver arrangerades julbönen av
Försvarsmakten. Det innebar att det åter var ett stort antal uniformsklädda
personer i vår domkyrka. En stämningsfull och fin samling som avslutades med
traditionsenligt kaffe i församlingshemmet. Lite färre deltagare från
kamratföreningarna än tidigare år kanske beroende av för liten marknadsföring.

Vår representation i museiföreningens styrelse har under året, liksom ett antal
tidigare år, utgjorts av Anders Österberg. Lars Boström har varit
sammankallande i museiföreningens valberedning. De lägger båda ner mycket
tid för museets utveckling. Tack Anders och Lars för ert engagemang i Gotlands
Försvarsmuseum. Ett stort tack också till övriga medlemmar som engagerar sig
i museet.

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 FM om ömsesidigt stöd. Avtalet ger
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kamratföreningarna ett ekonomiskt bidrag till utgivningen.
Tidningen har gett stor positiv respons bland medlemmarna. Lars-Göran
Nyberg har också detta år fungerat som redaktör för vår del i tidningen. Tack
Lars-Göran och alla andra som bidragit.

Under året har föreningen tecknat avtal med föreningen Svenska Militära
Minnesmärken om årlig besiktning, rengöring och annat underhåll av 13 st
minnesmärken med koppling till Gotlands Regemente och försvaret på Gotland.
Som motprestation erhåller GRKF årligen 7000 kr. Tecknandet av avtalet har
föregåtts av ett besök och inspektion av samtliga minnesmärken.

4JJ",-- fI«' Uh( J-~$~/ f2:.f;2jt
Hans Håkansson a Erik E~ö;;;' Lars Brolund Crister pZL.
Ordförande vi e Ordförande Skattmästare Sekreterare

Leda
- Anders Österberg
Ledamot

ars Boström
Ledamot
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EKONOMISK REDOGÖRELSE
GOTLANDS REGEMENTES KAMRATFÖRENING, 2018

BALANSRÄKNING 2017-12-31
Skulder och eget kapital
Eget kapital 66 281
Arets resultat 4 119

RESULTATRÄKNING 2018
Intäkter
Med lemsavg ifter
Möten, träffar
Tidskrift
Heraldisk mtrl
Ränta

TILLGANGAR
Kassa
Bank
Plusgiro
Summa

62097
8303

70400

Kostnader
Porto, adm
Möten, träffar
Uppvakt, repr
Gotl Försv Museeum
Avgift SMKR
Arets resultat
Summa

3910
29924

600
479
479

2.tYrCf
3i-392-
-~'pnlrhr=:

Summa 70400

5700
27340

4390

41

Summa 37471

BALANSRÄKNING 2018-12-31
Skulder och eget kapital

37 Eget kapital 70 400
Arets resultat 2079

TILLGANGAR
Kassa
Bank
Plusgiro
Summa

- 72442
72479

Vi~y 2019-02-27

~~~
Lars Brolund
Kassör

~k/rzd----·
Claes Randiert
Revisor

Summa 72479

Revisor
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GRKF2019-02-27

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 upplysning om ekonomi
och förvaltning för kalenderåret 2018 och funnit dessa i sin ordning och försedda med vederbörliga
verifikationer.

Vi tillstyrker

Att resultat- och balansräkning fastställes

Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018

Visby 2019-02·27

~$-
Claes Randiert

~~,
Lars-Ove Hoas

Revisor Revisor
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Förslag till Verksamhetsplan 2019

• 2019-03-07 GRKF Årsmöte med sedvanlig middag.

• 2019-05- kl1400 Deltagande vid Finska föreningens
högtidlighållande av de stupades dag

• 2019-06-06 Deltagande vid firandet av Sveriges Nationaldag i
Tingstäde.

• 2019-08-22 Kamratföreningsövning. Inbjudan med detaljer
presenteras i vårbrevet samt på hemsidan.

• 2019-10-17 kl 1200Kamratföreningslunch. Plats; Traume. Annons i
Gotlandspress och på hemsidan

• 2019-11-01 kl 1400 Kransnedläggning på Gotlands truppers
gravplats. Ingen anmälan

• 2019-12-12 kl 1500Julbön i Domkyrkan

• 2019-12-27 Före nyår. Utskick av gemensam
kamra tföreningstidning.

• 2020-03-05 Preliminär tid för GRKF årsmöte med sedvanlig
middag.

Mer information på
www.grkf.se

-- - - --~ ~-~--- ---~---~----~~~
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INKOMST OCH UTGIFTSSTAT 2019

Inkomster

Medlemsavgifter
Möten, träffar o utflykter
Försäljning heraldisk mtrl
Tidskriften
Räntor
Eget kapital

Summa:

Utgifter

Porton, administration
Möten, träffar utflykter
Representation, uppvaktning
Inköp heraldisk mtrl
Tidskriften
SMKR+GFM

Summa:

6000
27000

4000
50

37050

4000
31000

1000

1050
37050


