
 
Stockholmskretsens årsmöte 2013 

Kretsens årsmöte genomfördes programenligt den 23 mars i Kavallerimässen 

Livgardet (fd K1), Lidingövägen 28, Stockholm. Kretsordföranden hälsade 16 

medlemmar välkomna till årsmötet samt framförde hälsningar från 10-talet 

medlemmar, som tyvärr inte kunde närvara. Årets anslutning var det lägsta 

antalet någonsin vid ett årsmöte. Ett särskilt välkommen riktades till 

Hedersmedlemmen Kjell ”Charlie” Hedman samt till kvällens gäst och 

föredrags-hållare överste 1. gr Einar Lyth.   

Parentation hölls över kretsens avlidna medlemmar Yngve Åberg, Per Runander 

och Sture Karlsson. Efter en tyst minut framförde Bengt Belfrage en 

tystnadssignal på signalhorn till Minne av de avlidna.  

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar fick styrelsen ansvarsfrihet för det 

gångna verksamhetsåret. 

Årsavgiften 2014 fastställdes till oförändrad avgift dvs 100 kr respektive 125 kr 

för familjemedlemskap. Årsmötet hade att för andra gången ta ställning till 

styrelsens proposition om ”Förslag till nedläggning av Stockholmskretsen av 

Gotlands Regementes Kamratförening som självständig kamratförening”.  

Efter ordförandens presentation av propositionen följde några frågor rörande 

medlemsavgiften 2014. Den avses att betalas direkt till huvudföreningen av 

medlemmar, som väljer att fortsätta medlemskapet där från den 1 januari 2014. 

Årsmötet beslöt enhälligt att godkänna proposi-tionen om nedläggning av 

Stockholmskretsen den 31 december 2013. Styrelsen och revisorer fick därmed 

årsmötets mandat att verkställa avvecklingen under året i enlighet med den av 

ordföranden föreslagna nedläggningsplanen till styrelsen där även upptagna 

aktiviteter under året skall genomföras. Den ekonomiska redovisningen, revision 

och verksamhetsberättelse för 2013 färdigställs under januari-februari 2014. I 

samband med detta görs ett medlemsutskick där inbetalningskort med 

huvudföreningens plusgirokonto nr 163001-1 bifogas liksom 

verksamhetsberättelse 2013 och kretsens sista medlemsbrev. Ordförandeklubban 

och kretsens fanor mm kommer att överlämnas till huvudföreningen vid dess 

årsmöte den 6 mars 2014. 

I anslutning till årsmötet utdelades utmärkelser, dock ingen veterannål då ingen 

medlem hade uppnått kraven för dess erhållande detta år. Tennfiguren ”Harald” 

tilldelades Tage Ekström, Lennart Hansebjer och Anders Wikare för 

förtjänstfulla insatser i kretsen. SMKR förtjänst-tecken i silver (SMKR FjtS) 

överlämnade kretsordföranden med varma gratulationer från 

förbundsordföranden Christer Olofsson, SMKR, till Mari Lagerlund, Kristofer 

Gegenwarth och Per Nordenvall. Anmäldes att kretsens rekryteringspris för 

2012 tilldelats Bertil Malmström.   

Bengt Belfrage anmälde styrelsens förslag till årsmötet att utse ordföranden 

Lars-Inge Hägle till kretsens Hedersmedlem. Årsmötet beslöt enhälligt att 
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godkänna förslaget, varefter ordföranden framförde ett varmt tack för denna 

utnämning.  

Robert von Knorring företog fotografering under detta historiska årsmöte, som 

var kretsens sista och 78e årgången sedan starten 1935. 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. Ordföranden tackade 

Einar Lyth med att överlämna boken ”Gotlands Nationalbeväring och 

Regemente”, ”Tenn-Harald” och ”kamratföreningstidningen nr 1/2012”, som 

synbarliga gåvor och tack för det intressanta kåseriet. 

Toastmastern Carl-Christer Hjorth kunde välkomna alla till den bordsplacerade 

middagen i mässens matsal planenligt klockan 1830. Där fick vi avnjuta en god 

middag med fina drycker. Till vinet utbringades HM Konungens skål och 

Kungssången sjönks. Under kvällen hölls flera tal. Tacktalet hölls av Einar Lyth. 

Han svarade också på ett passande sätt för underhållningen med att fortsätta 

kåseriet under middagen i matsalen och vid kaffet, som intogs 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 deltagarna 

kunde resa hem efter en historiemättad dag.   
 

Lars-Inge Hägle    

Ordförande 
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