Gotlands Regementes Kamratförening, Stockhofmakretsen
LlH/GRKFVB12

Verksamhetsberättelse för år 2012
Styrelsen får härmed avlämna följande verksamhetsberättelse för Stockholmskretsens verksamhetsår
2012 (samma som kalenderåret 2012):
1. Styrelse och övriga funktionärer
Sedan årsmötet den 26 mars 2012 har styrelsen och övriga funktionärer bestått av följande befattningshavare:
Ordförande
Lars-Inge Hägle
Vice ordförande
Bertil Malmström
Sekreterare
Mari Lagerlund
Kassör
Bengt Belfrage
Klubbmästare
Vakant
Arkivarie, traditionsofficer
Robert von Knorring
Ledamot, vice sekreterare
Kristofer Gegenwarth
Ledamot
Carl-Christer Hjorth
Knut Göthe
Rune Olsson
Revisorer
Vakant
Per Nordenvall
Revisorsuppleant
Vakant
Kristofer
Gegenwarth
Förste ordinarie fanförare
Mari
Lagerlund
"
ställföreträdande fanförare
Robert von Knorring
Andre ordinarie fanförare
Knut Göthe
"
ställföreträdande fanförare
Stig Skallak
Valberedning ordförande
Vakant
"
ledamot
Vakant
"
ledamot
Representanter i GRKF, huvudföreningens
styrelse
ordinarie
Lars-Inge Hägle
"
suppleant
Bertil Malmström
2. Styrelsemöten
Förutom årsmötet och konstituerande av styrelsen den 26/3 har styrelsen genomfört 4 protokollförda
sammanträden den 16/2, 3/5,2419 och 27/11. Vidare hölls ett arbetsmöte den 16/2 för utskick av
medlemsbrev mm. Dessutom har vissa ledamöter genomfört arbetsinsatser främst i bostaden med
administration, medlemsregistret, verksamhetsplanering, kassaärenden mm.
3. Medlemmar
Vid årets slut hade kretsen 86 (föregående år inom parantes) medlemmar enligt följande:·
Hedersmedlemmar
6
(6)
Ständig medlem
1
(1)
Familjemedlemmar
15
(16)
Ordinarie medlemmar
64
(74)
Totalt antal
86
(97)
En viss gallring av medlemskadern har stadgemässigt företagits på grund av uteblivna årsavgifter och
för avlidna medlemmar.

4. Arsavgiften
Under året har medlemsavgiften till kretsen varit oförändrad 100 kronor per medlem och 125 kranor för
familjemedlemskap. Tillsammans med medlemsbrevet nr 39 i februari bifogades en skrivelse med inbetalningskort för medlemsavgiften 2012. Styrelsen utsände en betalningspåminnelse med inbetalningskort under september till 10 medlemmar, som då inte hade erlagt årsavgiften.

5. Arsmöte
Kretsen avhöll sitt ordinarie årsmöte måndagen den 26 mars 2012 i "Oscarshemmet", Rigagatan 3,
Stockholm med 25 deltagare, som hälsades varmt välkomna av ordföranden Lars-Inge Hägle. Ett
särskilt välkommen riktades till kvällens föredragshållare överstelöjtnant Jan Forsberg, Försvarshögskolan, tidigare chef för Livgardesgruppen.
Ett särskilt välkommen riktades även till Hedersledamoten Kjell "Charlie" Hedman, Jöran Soop, fd
sekreterare i den år 2011 nedlagda Smålands Husarers kamratförening i Stockholm samt till kvällens
mottagare av Hedersutmärkelser. Framfördes hälsningar till årsmötet från Stig Skallak, Robert von
Knorring, Christer Svärd, Rune Olsson, Hodder Stjernswärd, Bo Kjellander och Anders Wikare.
Parentation hölls för kretsens avlidna medlemmar Yngve Ekstrand, Margaretha Extergren, Sven-Olof
(Olle) Braman, Fabian Edelstam och Carl-Werner Pettersson. Under en tyst minut hedrades Minnet av
de avlidna varefter Bengt Belfrage spelade en tystnadssignal.
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar med gOdkännande av verksamhetsberättelsen och den eko. nomiska redovisningen för kretsen erhöll styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
2011. Arsavgiften 2013 fastställdes till oförändrad avgift dvs 100 kr respektive 125 kr för familjemedlemskap. Arsmötet hade att ta ställning till styrelsens proposition om "Förslag till nedläggning av
Stockholmskretsen av Gotlands Regementes kamratförening som självständig kamratförening".
Ordföranden orienterade om bakgrunden till propositionen och angivna förslag till åtgärder. Enligt
stadgarna skall ett andra årsmötesbeslut ske för en nedläggning. Detta beslut sker vid årsmötet 2013.
Om årsmötet 2013 beslutar om nedläggning så föreslås att styrelsen och revisorerna bildar en
avvecklingsorganisation fram till den 31/122013. Medlemskapet för samtliga medlemmar övergår
automatiskt till huvudföreningen från den 1/1 2014. Efter redogörelsen upptogs en diskussion varefter
årsmötet beslöt enhälligt att godkänna styrelsens proposition.
Sedan vidtog val enligt stadgarna, där valberedningens ordförande Stig Skallak skriftligen framlade
förslag på val av styrelseledamöter och övriga befattningshavare. Arsmötet omvalde Lars-Inge Hägle
som kretsordförande för ytterligare ett år, det tionde i ordningen. I övrigt blev det omval av samtliga
-funktionärer, Stig Skallak hade flyttat till Gotland men anmält att han ändå sitter kvar som ordförande i
valberedningen fram till beslut om nedläggning 2013. Det förelåg således två vakantplatser i valberedningen, en vakantplats för revisor och en för revisorsuppleant. Ordföranden lämnade en orientering
om huvudföreningens års- och revisionsberättelse liksom huvudföreningens och kretsens kommande
aktiviteter. Överlämnades Veterannålar och tennfiguren "HARALD" till förtjänta personer.
I anslutning till årsmötet företogs ett kort konstituerande styrelsemöte där styrelsens befattningshavare
och övriga funktionärer beslutades liksom bemyndigande av teckningsrätter för kretsens bank- och
plusgirokonton.
Efter årsmötet höll Jan Forsberg ett intressant anförande om ett aktuellt ämne "Irans kärnvapen-.~'
program och den militära situationen i området (Israel. USA - Irans militära förmåga"). Efter en bra i,:
diskussion och frågor till föredragshållaren kunde kvällen avslutas med en god buffemlddaq under
trevlig och uppskattad kamratlig samvara. En arbetsgrupp ur styrelsen svarade för arrangemanget
med diverse inköp samt för- och avslutningsarbeten i lokalerna. En anlitad cateringfirma levererade
maten. Kostnaden för mat och dryck kunde därmed hållas på en relativt rimlig nivå för deltagarna.

en

6. Verksamheten under året
Verksamheten har genomförts efter en planerad årsplan, varvid medlemmarna har haft möjlighet att
delta i av kretsen, huvudföreningens och LKSS anordnade studiebesök, föredrag, fältmöte, ceremonier mm enligt följande omfattning:
18 januari
Lunchmöte med "Lokala Kamratföreningars Samarbetskommitte i Stockholm" (LKSS).
8 mars
Huvudföreningen, GRKF, årsmöte i Gotlands Försvarsmuseum i Tingstäde.
26 mars
Kretsens årsmöte i "Oscarshemmet", Rigagatan 3, 1 trappa ned, Stockholm.
17-19 april
SMKR Representantskapsmöte med båtresa till Riga.
22 maj
Lunchmöte med LKSS.
31 maj
Studiebesök vid Flygvapenmuseet i Linköping.
6 juni
Deltagande i Nationaldagsfirandet på Skansen med kretsens svenska fana.
16 augusti
Huvudföreningens fältmöte (KFÖ) med bussrundtur på Gotland och avslutande del i
Gotlands Försvarsmuseum i Tingstäde.

11 oktober
12 november
22 november

Huvudföreningens lunch med föredrag i hemvärnsgården i Traume söder om Visby.
Det sista årsmötet för Halland Regementes Kamratförenings Stockholmavdelning då
den upphör 2012. Huvudföreningen i Halland lever dock kvar.
Föreningen Fältjägare i Stockholm sedvanliga arrangerade filmvisning i FHS. Det var
det sjätte året i följd som föreningen arrangerade en filmafton på FHS. Arets visning var
filmen "Bröder". En dansk film som behandlar följder av posttraumatiskt stressyndrom,
vilket drabbat soldater i bia Kongo, Vietnam, Irak och nu i Afghanistan och har blivit en
del av vår samtids tragedi. Före filmen höll övlt Anders Stach, chef för HKV nyinrättade
Veteranavdelning, ett anförande angående arbetet inom avdelningen. Avdelningen är
inriktad på stödjande verksamhet till veteraner med bia de syndrom som filmen belyser.
Platsen var Sverigesalen, Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm.

7. Huvudföreningens (GRKF) årsmöte i Gotlands Försvarsmuseum den 8 mars 2012
Gotlands Regementes Kamratförening (GRKF) avhöll sitt årsmöte torsdagen den 8 mars 2012 i
Gotlands Försvarsmuseum (GFM) i Tingstäde med 40-talet medlemmar närvarande. Av verksamhetsberättelsen 2011 framgår att medlemsantalet i huvudföreningen är 473 varav ständiga medlemmar
408 och för Stockholmskretsen anges 82 medlemmar. För samtliga funktionärer blev det omval förutom för Lennart Lissheim, som avsagt sig omval. I hans ställe invaldes Lars Boström. Under punkten
övriga frågor informerade Lars-Inge Hägle om Stockholmskretsen och dess styrelses proposition till
årsmötet den 26 mars 2012 om "Förslag till nedläggning av Stockholmskretsen av Gotlands Regementes Kamratförening som självständig kamratförening".I anslutning till årsmötet höll övlt Carin
Ellström, Flygvapnet, ett anförande om den svenska Libyeninsatsen som gjordes under perioden aprilseptember 2011. Nästa årsmöte hålles i samma lokaler den 7 mars 2013.
Vid huvudföreningens årsmöte representerades Stockholmskretsen av Lars-Inge Hägle.

8. Lokala Kamratföreningarnas Samarbetskommitte i Stockholm (LKSS)
Representanter från ingående kamratföreningar i LKSS avhöll möten i Militärsällskapets lokaler den
18/1 och 22/5. Lars-Inge Hägle är sekreterare i LKSS sedan januari 2007. Ordförande är sedan
starten 2005 Per-Olof Westergren, Signaltruppernas kamratförening.
9. Nationaldagsfirande på Skansen den 6 juni
Traditionsenligt medverkade kretsen i firandet av Nationaldagen, som genomfördes på Skansen och
inleddes med den stora fanparaden från Kungsträdgården. Kretsens svenska fana fördes av Kristofer
Gegenwarth och Knut Göthe. Kungafamiljen anlände praktfullt med ekipage från Hovstallet. Festligheterna på Skansen genomfördes på ett fint sätt och visades i TV, dock inte något av fanborgen.

10. SMKR Representantskapsmöte 2012
Den 17-19 april genomfördes Representantskapsmötet med deltagande av förbundsstyrelsen och 30talet ombud från 17 lokalföreningar på båtresa till Riga. Före mötet höll överste Peter Öberg och
överstelöjtnant Anders Stach, Högkvarteret, anförande om aktuella läget inom personalområdet samt
verksamheten inom den nyinrättade Veteranstödsavdelningen inom HKV.
Mötet genomfördes första dagen enligt föreliggande dagordning. Andra dagen upptogs en diskussion
om aktuella frågor för kamratföreningsrörelsen innan en guidad bussrundtur i Riga genomfördes. En
gemensam middag i fartygets restaurang intogs samtidigt som återfärden till Stockholm påbörjades.
Kretsen representerades av Lars-Inge Hägle. Nästa representantskapsmöte blir år 2014.

11. Huvudföreninaens fältövning (KFÖ) den 16 augusti 2012
Arets fältövning (KFÖ) genomfördes torsdagen den 16 augusti med 40-talet deltagare varav cirka 10talet medlemmar från Stockholmskretsen. Fältövningen genomfördes med bussresa på mellersta
Gotland med inlagda tävlingsmoment i likhet med TV-programmet "På spåret". Bussresans första mål
var Blåhäll på Tofta skjutfält där också förmiddagskaffe med fralla serverades. Sedan följde besöksmål
som avrättningsplatsen i Stenkumla, ett bergrum, Roma Kungsgård och Bara Ödekyrka. En fältlunch
intogs under resan i ett vackert och soligt sommarlandskap. Eftermiddagskaffet serverades vid sista
anhalten i Bara. Dagen avslutades med försvarsinformation, prisutdelning, kamratlig samvaro med
gemensam middag i Gotlands Försvarsmuseums lokaler i Tingstäde samt återresa till Visby.

12. "P 18, A 7, Lv 2 och KA 3 Kamratföreningars Tidskrift" nr 1/2012
Kamratföreningstidningen utgavs med ett 56-sidigt flerfärgsnummer i december. På sidorna 2-30
återfinns artiklar för Gotlandsgruppen, Gotlands Försvarsmuseum (GFM), GRKF och Stockholmskretsen. Kretsens artiklar återfinns på sidorna 29-30. Av kostnadsskäl kan endast ett nummer utges

per år. Föreningarna har vädjat till medlemmarna om stödinbetalning till respektive tidningsfonder.
Inom Stockholmskretsen har sådan inbetalning skett under året och kommer att redovisas. Avsikten är
att ett nummer skall utges varje år om det ekonomiska läget medger detta. Nästa utgivningstillfälle
beräknas bli i december 2013. Tidningen har hög klass och får lovvärda ord.
13. Kretsens hemsida
Carl-Christer Hjorth har varit kretsens ansvarige webbmaster i samarbete med huvudföreningens
sekreterare Crister Persson.
14. Medlemsbrev
Kretsen har genom ordföranden gett ut 2 medlemsbrev med utgivning av nr 39 under februari och nr
40 i maj. I februarinumret informerades om aktuell verksamhet inom kretsen och LKSS, stadgemässig
kallelse till årsmöte 2012 med bifogad verksamhetsberättelse och inbetalningskort för årsavgiften.
Utsändningen skedde med B-post genom en frivillig arbetsgrupp. I maj bestod numret av ett 2-sidigt
A4-blad med information om kommande verksamheter både inom kretsen och föreningarna i LKSS.
Utskicket i maj genomfördes genom att originalet blev kopierat och kuverterat genom en arbetsgrupp i
huvudföreningen, GRKF, försorg med tacksamt ekonomiskt stöd från Gotlandsgruppen för kopiering,
papper, kuvert och porto.
15. Utmärkelser
.
I anslutning till årsmötet tilldelades förtjänta personer följande utmärkelser:
Veterannå/2012 till Bertil Anderson, Per Nordenvall, Hartmut Pauldrach och Dan Thomsson.
Ragnar Hansens vandringspris för bästa medlemsvärvning under 2011 till Bertil Malmström.
Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbunds förtjänsttecken i si/ve r (SMKR FjtS) till Christer
Svärd och Rune Olsson.
Kretsens Tennfigur-"HARALD" till Bertil Nelsson och Mari Lagerlund.
I samband med årsmötet den 26/3 avtackades föredragshållaren överstelöjtnant Jan Forsberg, FHS,
med Tennfiguren-UHARALD".
I anslutning till fältmöteslunchen den 16/8 på den gotländska landsbygden uppvaktades Bertil Nelsson
med bordsstandarmed anledning av hans 85 årsdag den 17/8. Han hyllades också med ordförandens
tal, deltagarnas hurrarop och fanfar framfört av musikern Sten Lindberg.
Bordsstandar har även tilldelats Agneta Cedervall, 70 år den 16/11, som hyllning och tack för ett
välgjort arbete med framtagning av erforderligt antal hyllningsdiplom för kretsen.
16. Ekonomi
Angående kretsens ekonomi hänvisas till bokslut per den 31/12 2012 och till revisionsberättelsen.
17. Avslutning
Det är slutligen styrelsen angeläget att uttala sitt varma tack till C Gotlandsgruppen, alla medverkande
från Gotlandsgruppen och huvudföreningen på otland (GRKF), SMKR, styrelsen, övriga funktionärer,
medlemmar och utomstående som stött kre
n konomiskt genom frivilliga bidrag, framfört goda '
ideer, medverkat i genomförda aktiviteter er [ort f insatser för att främja kretsens syften.
Stockholm den 13 februari 2013
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