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Verksamhetsberättelse för år 2013

Styrelsen får härmed avlämna följande verksamhetsberättelse för Stockholmskretsens verksamhetsår
2013 (samma som kalenderåret 2013) samt för viss kvarvarande verksamhet under början av 2014:

1. Styrelse och övriga funktionärer
Sedan årsmötet den 23 mars 2013 har styrelsen och övriga funktionärer bestått av följande befatt-
ningshavare:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Klubbmästare
Arkivarie, traditionsofficer
Ledamot, vice sekreterare
Ledamot

Revisorer

Lars-Inge Hägle
Bertil Malmström
Mari Lagerlund
Bengt Belfrage
Vakant
Robert von Knorring
Kristofer Gegenwarth
Carl-Christer Hjorth
Knut Göthe
Rune Olsson
Vakant
Per Nordenvall
Vakant
Kristofer Gegenwarth
Mari Lagerlund
Robert von Knorring
Knut Göthe
Vakant
Vakant
Vakant

Revisorsuppleant
"

Förste ordinarie fanförare
" ställföreträdande fanförare

Andre ordinarie fanförare
" ställföreträdande fanförare

Valberedning ordförande
" ledamot
" ledamot

Representanter i GRKF, huvudföreningens
styrelse ordinarie
" suppleant

Lars-Inge Hägle
Bertil Malmström

2. Styrelsemöten
Förutom årsmötet och konstituerande av styrelsen den 23/3 har styrelsen genomfört 4 protokollförda
sammanträden den 13/2, 23/5, 23/9 och 24/11 samt ett arbetsmöte den 14/2 för utskick av medlems-
brev mm. Dessutom har vissa ledamöter genomfört arbetsinsatser främst i bostaden med administra-
tion, medlemsregistret, verksamhetsplanering, kassaärenden mm.

3. Medlemmar
Vid årets slut hade kretsen 86 (föregående år inom parantes) medlemmar enligt följande:
Hedersmedlemmar 7 (6)
Ständig medlem 1 (1)
Familjemedlemmar 15 (16)
Ordinarie medlemmar 63 J§.1l
Totalt antal 86 (86) ...
En viss gallring och uppdatering av medlemskadern har stadgemässigt företagits på grund av
uteblivna årsavgifter och avlidna medlemmar. Nyrekrytering har medfört att medlemsantalet 'är
oförändrat jämfört med föregående år.

4. Arsavgiften
Under året har medlemsavgiften till kretsen varit oförändrad 100 kronor per medlem och 125 kronor för
familjemedlemskap. Tillsammans med medlemsbrevet nr 41 i februari bifogades en skrivelse med in-
betalningskort för medlemsavgiften 2013. En betalningspåminnelse med inbetalningskort utsändes
under september till 12 medlemmar, som då inte hade erlagt årsavgiften.

5. Arsmötet 2013
Kretsen avhöll sitt ordinarie årsmöte lördagen den 23 mars i Kavallerimässen Livgardet (fd K1),
Lidingövägen 28, Stockholm med 16 deltagare, som hälsades varmt välkomna av ordföranden Lars-



Inge Hägle. Ett särskilt välkommen riktades till kretsens gäst och föredragshållare överste 1. gr Einar
Lyth. Ett särskilt välkommen riktades även till Hedersledamoten och fd kretsordföranden Kjell "Charlie"
Hedman (1993-1999) och 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 Björn Anderson, Stig Lindkvist, Helge Löfstedt, Bertil Malmström, Rune Olsson,
Hartmut Pauldrasch, P. Göran Persson, Sigvard Sandström, Stig Skallak och Lennart Törnqvist I 16 S.
Parentation hölls för kretsens avlidna medlemmar Yngve Aberg, Per Runanderoch Sture Karlsson.
Under en tyst minut hedrades Minnet av de avlidna varefter Bengt Belfrage framförde en tystnads-
signai på.signalhorn.
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar med godkännande av verksamhetsberättelsen och den eko-
nomiska redovisningen för kretsen erhöll styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
2012. Arsavgiften 2014 fastställdes till oförändrad avgift dvs 100 kr respektive 125 kr för familjemed-
lemskap. Arsmötet hade för andra gången i enlighet med stadgarna att ta ställning till styrelsens
proposition om "Förslag till nedläggning av Stockholmskretsen av Gotlands Regementes kamrat-
förening som självständig kamratförening".
Efter ordförandens presentation och orientering om bakgrunden följde några frågor bia om medlems-
avgiften för 2014. Den avses att betalas direkt till huvudföreningen av medlemmar, som väljer att
fortsätta medlemskapet i huvudföreningen från den 1 januari 2014.
Arsmötet beslöt enhälligt att godkänna styrelsens proposition om nedläggning av Stockholmskretsen
den 31 december 2013. Styrelsen och revisorer fick årsmötets mandat att verkställa avvecklingen
under året i enlighet med del1 av ordföranden föreslagna nedläggningsplanen till styrelsen, där även
upptagna aktiviteter under åi'et skall genomföras. Den ekonomiska redovisningen, revision och verk-
samhetsberättelse för 2013 färdigställs under januari-februari 2014. Ett medlemsutskick görs under
februari 2014 där bia inbetalningskort med huvudföreningens plusgirokonto nr 16 30 01-1 biläggs för
årsavgiften 2014. Ordförandeklubban, fanor mm överlämnas till huvudföreningens ordförande vid dess
årsmöte den 6 mars 2014.
Arsmötet omvalde Lars-Inge Hägle som kretsordförande för ytterligare ett år. I övrigt blev det omval av
samtliga funktionärer och en del funktioner inom revisionen och valberedning lämnades vakanta.
Ordföranden lämnade en orientering om huvudföreningens års- och revisionsberättelse liksom SMKR,
huvudföreningens och kretsens kommande aktiviteter. Överlämnades tennfiguren "HARALD" och
SMKR utmärkelser till förtjänta personer. Arsmötet beslöt enhälligt, på styrelsens förslag, att utse
ordföranden Lars-Inge Hägle till kretsens Hedersmedlem.
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. Robert von Knorring företog fotografering varvid bia gruppfoto togs dels av styrelsen
och dels av samtliga deltagare i matsalen. Därefter höll överste 1.gr Einar Lyth ett kåseri över ämnet
"De militära snapsvisorna". Kåseriet blev mycket fängslande och upplevelserikt. Med den glädje och
entusiasm som Einar Lyth framförde kåseriet i både tal och sång blandat med lämpliga kroppsrörelser
så var det en fröjd för varje närvarande sinne, öga och öra. Han svarade också på ett passande sätt
för underhållningen med att fortsätta kåseriet under middagen i matsalen och vid kaffet i mässens
bibliotek. Einar Lyth bidrog till en trevlig och minnesvärd kväll, som därmed blev mycket lyckad och '
uppskattad, trots känslan av ett visst vemod hos var och en efter det historiska årsmötesbeslutet om;
nedläggning av kretsen. Den kamratliga samvaron under kvällen avslutades klockan 2130 och deltag-
arna kunde resa hem efter en historiemättad dag.

6. Verksamheten under året
Verksamheten har genomförts efter en årsplan, varvid medlemmarna har haft möjlighet att delta i av
kretsen, huvudföreningens och LKSS anordnade studiebesök, föredrag, fältmöte, ceremonier mm
enligt följande omfattning:
16 januari Lunchmöte med "Lokala Kamratföreningars Samarbetskommitte i Stockholm" (LKSS).
7 mars Huvudföreningen, GRKF, årsmöte i Gotlands Försvarsmuseum i Tingstäde.
23 mars Kretsens årsmöte i Kavallerimässen Livgardet (fd K1), Lidingövägen 28, Stockholm.
21 maj SMKR information om avtal med FM om veteranstöd vid LedR i Enköping.
22 maj Lunchmöte med LKSS.
25 maj Signaltruppernas Kamratförenings 80-årsjubileum.
29 maj Deltagit i fan paraden med kretsens röda fana vid Veterandagen på Gärdet.
6-9 juni Nordiska Militära Kamratföreningsmötet i Finland.
17 augusti Huvudföreningens fältmöte (KFÖ) med bussrundtur på norra Gotland och avslutande

del i Gotlands Försvarsmuseum i Tingstäde.
11-16 sept Studieresa till S:t Petersburg.



26 oktober
1 november

Medlemsdag i kvarterslokalen "Attingen" , Reimersholmsgatan 45, Stockholm.
Huvudföreningens kransnedläggning vid Gotlands Truppers begravningsplats på norra
kyrkogården i Visby med efterföljande kaffe i Märthas Cafe,
Göta Livgardes Kamratförenings 80-årsjubileum.
SMKR centrala riksmöte vid LedR i Enköping för samtliga kamratföreningar angående
stöd och hjälp till veteraner och anhöriga både på nationell och internationell nivå.
Styrelse- och revisorsmöte med båtresa ToR Stockholm - Mariehamn
Möte med LKSS.
Julbön i Visby Domkyrka med efterföljande kaffestund.

9 november
12-13 nov

24 november
25 november
12 december

7. Huvudföreningens (GRKF) årsmöte i Gotlands Försvarsmuseum den 7 mars 2013
Gotlands Regementes Kamratförening (GRKF) avhöll sitt årsmöte torsdagen den 7 mars 2013 i Got-
lands Försvarsmuseum (GFM) i Tingstäde med 40-talet medlemmar närvarande. Av verksamhets-
berättelsen 2012 framgår att medlemsantalet i huvudföreningen är 471 (473) varav ständiga
medlemmar 398 (408) och för Stockholmskretsen anges 72 medlemmar. För samtliga funktionärer
blev det omval förutom för Olle Gardell, som avsagt sig omval. Inget nytt namn föreslåg för inval i hans
ställe. Under punkten övriga frågor informerade Lars-Inge Hägle om Stockholmskretsens deltagande
av Sture Karlssons begravning den 8 mars på Skogskvrkogården samt kretsstyrelsens proposition till
årsmötet den 23 mars 2013 om "Förslag till nedläggning av Stockholmskretsen av GRKF som själv-
ständig kamratförening". I anslutning till årsmötet hölls ett anförande om en utlandsmission varefter en
middag intogs i GFM matsalxNästa årsmöte hålles i samma lokaler den 6 mars 2014.
Vid huvudföreningens årsmate 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
16/1 och 22/5 samt den 25/11 i SMKRs lokaler, Teatergatan 3, Stockholm. Lars-Inge Hägle är
sekreterare i LKSS sedan januari 2007. Ordförande är sedan starten 2005 Per-Olof Westergren,
Signaltruppernas kamratförening.

9. SMKR information om avtal med FM om Veteranstöd vi LedR den 21 maj
Vid informationen representerades kretsen av Lars-Inge Hägle och Mari Lagerlund.

10 Signaltruppernas kamratförening 80 år den 25 maj
Föreningen firade sitt 80-årsjubileum med en jubileumslunch i Odd Fellows lokaler på Trädgårdsgatan,
Stockholm. Kretsordföranden var inbjuden gäst och uppvaktade föreningen med en tavla visande
Kanslihuset på Visborgsslätt.

11. Veterandagen den 29 maj
Veterandagen 2013 genomfördes statsceremoniellt vid Sjöhistoriska museet med bia HM Konungen,
ÖB general Sverker Göranson och försvarsminister Karin Enström närvarande. Ett stort antal för-
band, myndigheter, organisationer, kamratföreningsrörelsen mfl deltog med sina fanor. Därtill var det'
många åskådare som följde ceremonin från den uppbyggda läktaren. Ett nyuppfört veteranmonument
"Restare" av konstnären Monika Larsen Dennis invigdes samt genomfördes kransnedläggningar och
utdelningar av bia FM medalj "Sårad i strid". Ett digert program genomfördes under hela dagen med'
utställningar, uppvisningar, konsertframträdande av fältartister, serveringar mm.
Kretsen deltog i fanparaden för sista gången i officiella sammanhang med den röda kretsfanan förd av
Robert von Knorr'ing och Mari Lagerlund.

.":.,

12. Nationaldagsfirande på Skansen den 6 juni
Kretsens traditionsenliga medverkan i firandet av Nationaldagen kunde tyvärr inte genomföras då alla
fanförare utom en var upptagna av annan verksamhet.

13. Nordiska Militära Kamratföreningsmötet (NMKM) i Finland den 6-9 juni 2013
Det 34e NMKM genomfördes vid Karelska Brigaden i Vekeranjärvi, ca 4 mil NO om staden Kouvola.
Ett välplanerat och intressant program genomfördes för ca 200 deltagare från de fyra nordiska länd-
erna. Från Sverige deltog 33 personer av max tillåtna 60 personer/land.
Kretsen och GRKF representerades av Lars-Inge Hägle, Bengt Belfrage och Robert von Knorring.



14. Huvudföreningens fältövning (KFÖ) den 17 augusti 2013
Arets fältövning (KFÖ) genomfördes lördagen den 17 augusti med drygt 30-talet deltagare varav 10-
talet medlemmar från Stockholmskretsen. Fältövningen genomfördes med bussresa på norra Gotland
med besök vid KA 3 museipark, Bungenäs skjutfält, NV delen av Gotland, Kappelshamn och till Slite.
Även denna gång var det delvis inlagda tävlingsmoment i likhet med TV-programmet "På spåret" samt
tipsfrågor. Under bussresan intogs förmiddagskaffe, fältlunch och eftermiddagskaffe. Eftermiddagens
kaffe serverades vid sista anhalten på lotsplatsen i Slite. Dagen avslutades med försvarsmformation,
prisutdelning, kamratlig samvaro och gemensam middag i GFMs lokaler i Tingstäde samt återresa till
Visby. Arets täviing vanns av andra kompaniet där Robert von Knorrinq var chef.

15. Studieresa till S:t Petersburg den 11-16 september
Ordföranden deltog i resan med båt till Helsingfors, resa med en estnisk buss till Viborg, Kronstad, S:t
Peteshov, S:t Petersburg, Ivangorod, Narva, Tallinn och båtresa därifrån till Stockholm. Johan
Engström, fd chef för Armemuseum. var en utmärkt guide med god kännedom om både nutid och
historiska uppgifter om länder och platser som besöktes. Detta delgavs både muntligt och i skriftlig
form. I resan deltog 33 personer. Reseledare var Nisse Bovin, M&N Trave!.

16. Medlemsdagen den 26 oktober
Den planerade medlemsdagen genomfördes i kvarterslokalen "Attingen" på Reimersholmsgatan 45,
Stockholm. Efter styrelsens olika förberedelser hälsade ordföranden alla 16 deltagare varmt välkomna.
Avsikten med dagen var att-alla medlemmar kunde få tillfälle att träffas, ha kamratlig samvaro, tala om
minnen och inta en måltid till ett tiumant pris. En parentation hölls inledningsvis över Sigurd Sand-
ström, som avled efter årsmötet 2013 samt för alla avlidna medlemmar sedan 1935. Ett ljus tändes för
alla och ordföranden mindes orden i Jan-Olof Ejnervalls dödsannons (avled den 9/1 2009) "En gång
blir allting stilla, en gång får allting ro". En tyst minut hölls varefter Bengt Belfrage spelade taptosignal
till Minne av de avlidna.
Dagen fortsatte med visning av filmen "Den sista tiden på P 18", presentation av deltagarna och en
god buffåmåltid med olika drycker samt kamratlig samvaro. Under kaffet framförde Anders Wikare tack
till styrelsen för ett trevligt arrangemang och för den fina tiden han upplevt med kretsen under alla år.
Kvällen avslutades med troppning av fanorna förda av Robert von Knorring och Knut Göthe medan
Kristofer Gegenwarth höll upp kretsens namnskylt. Under troppningen framfördes paradmarsch på
signalhorn av Bengt Belfrage. Det blev därmed en värdig avslutning på Kretsens verksamhet för
medlemmarna. Ordföranden konstaterade att allt ha sin början och ett slut samt framförde ett varmt
tack till alla för deltagandet i medlemsdagen. Utbringades en skål för alla åren tillsammans med
kamratkretsen och en tillönskan om fortsatt verksamhet i huvudföreningen på Gotland. Deltagarna
kunde resa hem vid 1900-tiden efter en minnesvärd avslutningsfest för kretsen.

17. Göta Livgardes Kamratförenings 80-årsjubileum den 9 november
Föreningen firade sitt 80-årsjubileum i mässen vid LedR i Enköping med föredrag, lunch och kamratlig
samvaro. I enlighet med kretsstyrelsens beslut uppvaktade Lars-Inge Hägle Götagardesföreningen
med en tavla visande Kanslihuset på Visborgsslätt. Gåvan blev mycket uppskattad och tavlan har·
hängts i föreningslokalen. Den minner om att Göta Livgarde hade ett kompani, P1G, förlagt till dåvar-
ande Gotlands Infanteriregemente under andra världskriget fram till år 1963, då regementet blev P' 18.

18. SMKR centrala riksmöte den 12-13 november
Mötet avsåg alla kamratföreningar inom SMKR vid LedR i Enköping och behandlade veteran- och
anhörigstödet. Föredragningar, grupparbeten och diskussioner genomfördes. Under första dagens
kväll serverades kamratmiddag i mässens lokaler med samvaro. Från kretsen deltog Lars-Inge Hägle
och Mari Lagerlund. Bengt Belfrage var särskilt inbjuden till middagen för att framföra olika signaler.

19. "P 18, A 7, Lv 2 och KA 3 Kamratföreningars Tidskrift" nr 1/2013
Kamratföreningstidningen utgavs med ett 56-sidigt flerfärgsnummer i december. På sidorna 2-31
återfinns artiklar för Gotlandsgruppen, Gotlands Försvarsmuseum (GFM), GRKF och Stockholms-
kretsen. Kretsens artiklar återfinns på sidorna 28 -31. 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 2014. Tidningen har hög klass och får lovvärda ord.
Kretsens ordförande har bidragit med 5 manus till tidningen jämte en del fotografier, CD-skivor mm
framtagna av kamrater både i kretsen och i andra föreningar.



20. Kretsens hemsida
Carl-Christer Hjorth har varit kretsens ansvarige webbmaster i samarbete med huvudföreningens
sekreterare Crister Persson.

21. Medlemsbrev
Kretsen har genom ordföranden gett ut 2 medlemsbrev med utgivning av nr 41 under februari och nr
42 i juni. I februarinumret informerades om aktuell verksamhet inom kretsen och LKSS, stadgemässig
kallelse till årsmöte 2013 med_bifogad verksamhetsberättelse och inbetalningskort för årsavgiften.
Utsändningen skedde med B-post genom en frivillig arbetsgrupp. I juni bestod numret av ett 2-sidigt
A4-blad med information om kommande verksamheter både inom kretsen och föreningarna i LKSS.
Utskicket i juni 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.
Medlemsbrev nr 43 (det sista numrerade sedan 1999) utsändes i februari 2014 med verksamhets-
berättelsen 2013, inbetalningskort för årsavgiften 2014 till GRKF och välkomstbrev från GRKF.

22. Utmärkelser
I anslutning till årsmötet tilldelades förtjänta personer följande utmärkelser:
Veterannål 2013 Ingen utdelning.
Ragnar Hansens vandringspäs för bästa medlemsvärvning under 2012 till Bertil Malmström.
Kretsens Tennfigur-"HARALb;'tilldelades Tage Ekström, Lennart Hansebjer och Anders Wikare.
Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbunds förtjänsttecken i silver (SMKR FjtS) till Mari Lager-
Iund, Kristofer Gegenwarth och Per Nordenvall.
I samband med årsmötet den 23/3 avtackades föredragshållaren överste 1.gr Einar Lyth med boken
"Gotlands Nationalbeväring och Regemente", Tennfiguren "HARALD" och kf-tidningen nr 1/2012.
Bordsstandar överlämnades till Per Nordenvall, 70 år den 26/10, i samband med en mottagning i
Riddarhuset den 27/10.
I anslutning till Medlemsdagen den 26 oktober tilldelades Lars-Inge Hägle
Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbunds förtjänstplakett i guld (SMKR FipIG).

23. Ekonomi
Angående kretsens ekonomi hänvisas till bokslut och till revisionsberättelsen. Den 27/1 2014 genom-
fördes ett protokollfört styrelse- och revisionsmöte, som behandlade bokslutet för 2013 samt för upp-
komna och vissa förutsägbara (prognostiserade) ekonomiska transaktioner under 2014, vilka ingår i
det slutliga bokslutet. '

24. Avslutning
Det är slutligen styrelsen angeläget att uttala sitt varma tack till C Gotlandsgruppen, alla medverkande
från Gotlandsgruppen och huvudföreningen på .G9,tland (GRKF), SMKR, styrelsen, övriga funktionärer,
medlemmar och utomstående som stött kre~e:n/ekonomiskt genom frivilliga bidrag, framfört goda :
ideer, medverkat i genomförda aktiviteter Ife.r:/gjortf!D~satser för att främja kretsens syften. i

Verksamhetsberättelsen 2013är den sist ).'Kretse 78jriga tillvaro.

St~ckholm den 3L~iuari 2014
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GRKF's Kamratförening 2013

Balansräkning 13-12-31

Postgiro
Sparkonto

) Resultaträkning 2013

Kontors material
Mötesk..
Lokalhyra
Resek.
Föreningsavg.
Avg. Pg
Gratifikation

24.842:90

10.981,95
10.841,41

21.823.36

2.865,40
, 13.234:-
.~!~.

; 250:-
4.341 :-
2.380:-

451:50
325:-

Reimersholme februari 2014

Kassör

3iJU/l1 B Rtf ~yt
Bengt Belfrage

Ing. kapital
Tidningsfonden
9150-2546339

Medl.avg,
Bidrag. gåva
Ränteintäkter

Arets förlust

24.842:90

Företedd vid.revision

Rune Olsson

~:.

15.902.90
115:-

5.805,46

21.823,36

7.150:-
1.560:-

93:58

16.039,32



Revisionsberättelse

Undertecknade, som utsetts till revisorer i

GRK.FKamratförening, S -kclck o/'ns ~~hLF/

Får härmed efter avslutad revision för år 2013 avge följande berättelse.

För fullgörande av vårt uppdrag har vi granskat det angivna årsbokslutet och föreningens
räkenskaper. Vi har också tagit del av föreliggande protokoll och andra handlingar, som
varit av betydelse för revisionen. samt inhämtat upplysningar om föreningens ekonomi.

Då någon anledning till anmärkning ej föreligger mot de överlärtmade revisionshandling-
arna, föreningens bokföring eller eljest beträffande förvaltning tillstyrker vi

att den framlagdaav oss påtecknade balansräkningen per 2013-12-31 samt
att styrelsen beviljar "ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

Stockholm i januari 2014

~ ~/hW\
Rune Olsson
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