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Protokoll fört vid årsmöte med Gotlands regementes kamratförening 2020-03-05.

Plats; Gotlands Försvarsmuseum i Tingstäde
Närvarande: 30 medlemmar.

§ 1. Årsmötet öppnades kl 1800 av ordföranden Lars-Åke Permerud.

Årsmötet inleddes med en parentation över de avlidna medlemmarna; Karl Birger
Svenningsson, Sune Hallingström, Bertil Marmegård, Örjan Palje, Axel Wendt,
Eddy Lundin, Hans Carlsson, Bengt Söderlund och Thore Berg.

Därefter spelades Allan Nilssons Gli Natt Siv Gutt.

§ 2. Till justeringsmän valdes; Dag Pedersen och Björn Christer Olofsson

§ 3. Verksamhetsberättelsen föredrogs av Crister Persson (Bilaga l).
Berättelsen godkändes med tillägget att Roberth Östergren också varit i
Museiföreningens styrelse.

§ 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
bevilj ade styrelsen ansvarsfrihet.

§ 7. Redogjordes för styrelsens förslag till verksamhetsplan varvid (Bilaga 4).
verksamhet enligt bilaga fastställdes som en riktlinje för styrelsens arbete.
Ett förslag kom om deltagande i högtidlighållandet av Albatross
förlisning 2015 den 2 juli.

§ 8. Beslöts fastställa föreliggande förslag till inkomst- och utgiftsstat. (Bilaga 5).
Den individuella medlemsavgiften fastställdes att kvarstå i
oförändrad nivå (100 kr/år).

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

Ordforande
Vice ordförande -
Skattmästare -
Sekreterare -
Klubbmästare -
Ledamot-

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

Omval
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;
2019 var det ungefår lika antal betalande som 2018 dvs ca 5000. Antal besökande på museigården
var ca 10 000. Museet gick dock back drygt 100 000 kr ekonomiskt. Främst beroende på att man
budgeterat med fler besökande. Personalmässigt så har Lars Larsson slutat som platschef. Amy har
anställts som ny platschef. Utöver henne är det 1,9 personer anställda. Till del med bidrag.
nu är museet stängt utom för bokade grupper. Från 7 maj är museet öppet torsdag, fredag lördag
varje vecka. Från 4 juli är det öppet alla dagar utom söndagar. 20 ti1l30 augusti är det åter öppet
tre dagar per vecka. Därefter är det under hösten öppet onsdagar kl 1000 - 1400.
Museiföreningen genomför årsmöte 2 april kl 1800.
Föreläsningsserie startar upp under våren. Startar 14/3 med Riina Noodapera som visar film och
berättar om Estland. Fortsätter 12 maj med Roland Olsson som föreläser om Gotlands
Jordbrukshistoria.
Den 30 maj genomförs Tingstädedagen och den 6 juni firas Nationaldagen. Den 6 juni
sammanfaller med Hemvärnets 70-årsfirande.
Det är stort behov av fler volontärer -Välkomna på onsdagar framöver.

Jörgen Gustavsson orienterade om den nyligen uppstartade Facebook-gruppen. Antalet
medlemmar stiger stadigt och den förmedlar många roliga minnen.

Folke Ansen framförde medlemmarnas tack till styrelsen för ett gott arbete.

§ 11. Utdelning av Veterannålar och förtjänsttecken mm

Inga medaljer eller förtjänsttecken utdelades.

§ 12. Ordföranden Lars-Åke Permerud avslutade årsmötet ca kl 1840.

Lars-Åke överlämnade därefter ordet till regementsförvaltaren vid P 18, Anders Wireskog.

Anders presenterade sig själv och berättade om det sedan 2009 inrättade trebefålssystemet.
Se referat nedan:

Vid protokollet

Crister Persson
Justeras:

Lars-Åke Permerud
Ordförande

Dag Pedersen
Justeringsman

Björn Christer Olofsson
Justeringsman
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Kort referat över Regementsförvaltarens presentation;

Anders Wireskog började med att presentera sig;

Anders född Andersson är son till vår
medlem Peråke Wallins företrädare. Anders far
var alltså chef över AlT, Armens
intendenturförråd i Tingstäde. Anders kom till P
18 stab 2018 och har
utnämnts till Regementsförvaltare 1 mars 2020.

Anders berättade vidare att regförvaltare är den
högsta graden i specialistsystemet. Det finns en
per enhet (regemente motsv) i FM, en per
försvarsgren och en i högsta ledningen.

Regförvaltarens roll;
p 18 har idag en ram på ca 370 pers. Det saknas
dock ca 100 så man är ca 270 anställda.

Anders presenterade personalkategorierna i FM;
K-Personal = Kontinuerligt anställd personal
T-Personal = Tillfålligt anställd personal Jmf
tidigare resoff
I-Personal = Personal anställd för internationell
tjänst
GSS/K är de som idag är anställda som
"soldater". De kan anställas i upp till 12 år med
ett undantag från LAS.

2009 infördes ett trebefålssystem som ersättning
till NBO;

Det innehåller tre befålskategorier;

Officer (Taktisk officer)
Specialistofficer
Gruppbefål
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P 18 har kommande år 11 platser på
specialistofficersutbildningen och 6 platser på
officersutbildningen.
Officersutbildningen ger i motsats till
specialistutbildningen akademisk examen.
Det har bl.a. resulterat i att tidigare P 18-kaptener
som tidigare lämnat FM och nu återgår utnämns
till fanjunkare. De har i sin off-utbildning i NBO
ingen akademisk examen.

Bilden visar kraftsamling i de olika nivåerna i
officerskategorierna.

4(4)

Befordringsbar är den som;
Tjänstgjort i FM i sådan omfattning att värdering avseende lämplighet, kunskaper och fårdigheter kunnat
genomföras.
Bedöms vara lämplig för befordran
Innehar de kunskaper och fårdigheter som krävs för den högre tjänstegraden
Uppfyller tidskrav
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019 AVGIVEN
AV STYRELSEN FÖR GRKF.

1. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Ordförande
Vice ordförande
Skattmästare
Sekreterare
Klubbmästare
Ledamot
Ledamot
Ledamot

- Lars-Åke Permerud
- 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

2019-12-31 hade föreningen 457 (460) medlemmar varav 344 (353) med
ständigt medlemskap. (2018-12-31 inom parentes).

4. ÅRSMÖTE

Årsmötet avhölls 2019-03-07 på Gotlands Försvarsmuseum. 30 medlemmar
hade hörsammat kallelsen.
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5. STYRELSESA~NTRÄDEN

Styrelsen har haft 4 protokollförda sammanträden; 2019-02-04, 2019-04-01,
2019-09-09 och 2019-11-11. Däremellan har ledamöter träffats i ett antal icke
protokollförda arbetsmöten.

6. UPPVAKTNINGARlREPRESENTATION

Under året har ett antal medlemmar uppvaktats på sina bemärkelsedagar.

7. VERKSAMHET

Verksamheten i föreningen har 2019 genomförts i likhet med de närmast
tidigare åren. Det som har engagerat medlemmarna särskilt är Gotlands
Regementes återuppståndelse, uppbyggnad och utveckling.

5/2 Ett antal medlemmar deltog när Regementet bjudit in till att fira
Regementets dag. Firandet genomfördes en bister dag vid Hallbro på Tofta
skjutfält. Ett firande som vi hoppas blir tradition och som vi hoppas att
kamratföreningens medlemmar blir inbjudna till.

7/3 Årsmöte med sedvanlig måltid. Hans Håkansson avtackades som
ordförande och överlämnade klubban till Lars-Åke Permerud. Crister Persson
tilldelades SMKR förtj änsttecken i guld för sitt arbete för föreningen. Hans
orienterade därefter, i egenskap av Gotlands Regementes stabschef, om
Regementets fortsatta tillväxt och vilka problem man brottas med.

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

22/8 Kamratföreningsövning. Övningen börj ade, efter sedvanlig samling vid
gamla vedgården, med ett besök på det nya regementsområdet på Tofta skjutfält.
En otrolig byggarbetsplats som förhoppningsvis resulterar i en modem
verksamhetsplats för det nya försvaret på Gotland. Efter besöket rullade bussen
mot Slite där lunch utspisades i ishallen. Efter lunchen gick bussen till hamnen
för vidare färd med Sjövärnskårens trossbåt 603 till Enholmen. På Enholmen
gavs deltagarna en guidning av Sven Sandström från Slite. Efter återfärd gick
turen till förrådsgården i Tingstäde där Curre Johansson ledde årets tävling om
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bandplattan. Dagen avslutades med den traditionella middagen bestående av sill
och fläsk med löksås och därtill tillhörande drycker. Tyvärr var deltagandet, ca
40 medlemmar, något färre än de senare åren.
Vi framför ett tack till alla som bidrog till att dagen blev så bra som den blev.
Ingen nämnd och ingen glömd.

24/10 åter dags för ärtlunch vid Traume . Agne Ahrling och Ove Björkander
stod som vanligt för en utomordentligt god
förtäring. Amy Rankin, beredskapsstrateg på
länsstyrelsen, berättade om satsningen 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.
37 medlemmar deltog.

1/11 På fredagen den 1 november samlades 18 medlemmar på Gottlands
Truppers gravplats. Som brukligt är hälsade
föreningens kassör, Lars Brolund, välkommen och
lämnade över till stabschefen för Gotlands
Regemente, övlt Hans Håkansson. Hans lade ner den
sedvanliga kransen vid stenen. Hemvärnsbataljonens
nytillträdde batalj onspastor, Ulf Kundler Ridderstedt
höll korum och stunden avslöts med att vi tillsammans
sjöng psalmen Härlig är jorden. Gemenskapen
fortsatte därefter över en kopp kaffe på Märtas
konditori.

12/12 Inbjöds vi till Regementets avslutning, julbön, i Domkyrkan.
Kyrkan fylls alltmer av uniformsklädda soldater som efter julbönen marscherar
genom staden i skenet av marschaller. En stämningsfull och fin samling med
skön musik av Armens musikkår som avslutades med traditionsenligt kaffe i
församlingshemmet. Lite fler deltagare från kamratföreningarna i år än förra
året. En fin tradition som vi hoppas fortsätter.

Mer ingående referat från våra träffar finns i senaste numret av
kamratföreningstidningen.

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
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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 Försvarsmakten, gett ut en
kamratföreningstidning. Tryckning möjliggörs genom det avtal som Gotlands
Kamratföreningar träffat med FM om ömsesidigt stöd. Avtalet ger
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 maj månad kallade representanter för Sveriges Militära
Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) representanter för de gotländska
kamratföreningarna till ett möte. De vill, med hänsyn till att vår representation i
region östs möten varit dålig, bilda en egen region på Gotland. Iden bejakades
av de gotländska föreningarnas representanter. Det innebär bl.a. att vi kan ha
egna regionala möten och att Gotland får en plats i SMKR styrelse.
SMKR är den organisation som på central nivå har dialog med FM t.ex. om
kamratföreningarnas roll och i vilken form och omfattning som FM skall stödja
föreningarna.

Det under 2018 tecknade avtalet med föreningen Svenska Militära
Minnesmärken om årlig besiktning, rengöring och annat underhåll av ett antal
minnesmärken har föreningen fullgjort genom generell tillsyn av huvuddelen av
minnesmärkena och en särskild insats vid minnesmärket på Sandes Rum i
Grötlingbo. Den igenväxta platsen röjdes från gräs och tynne och stenen och
omgivande stenmur blev åter synlig.

Minnesstenen vid Sandes Rum i Grotlingbo
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t...A./u~.:-i~ L-Q~n
Lars Brolund Crister PerSSGr
Skattmästare Sekreterare

Lars-Åke Permerud
Ordförande

, ,

J" ~G' ,or en usta sson
Klubbmästare

!!iö Anders Österberg
Ledamot

Lars Boström
Ledamot
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GRKF Bilaga 2

EKONOMISK REDOGÖRELSE
GOTLANDS REGEMENTES KAMRATFÖRENING, 2019

TILLGANGAR
Kassa
Plusgiro

BALANSRÄKNING 2018-12-31
Skulder och eget kapital

37 Eget kapital 70 400
72 442 Arets resultat 2 079

Summa 72479 Summa 72479

Kostnader
Porto, adm
Möten. träffar
Uppvakt. repr
Got! Försv Museeum
Avgift SMKR
Arets förlust
Summa

RESULTATRÄKNING 2019
Intäkter
Medlemsavgifter
Möten, träffar
Bidrag Tidskrift
Heraldisk mtr!
Sv Minnesmärken

5066
32430
1840
460
460

9457
30199

7200
16153

1 650

5796

Summa 30799

TILLGANGAR
Kassa
Plusgiro

BALANSRÄKNING 2019-12-31
Skulder och eget kapital
Eget kapital 72479

63 022 Arets förlust 9 457

. Summa 63022 Summa 63022

~~
Lars Brolund
Kassör

L2"FF1-U-

Glaes Randiert
Revisor
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GRKF Bilaga 3

GRKF2020-03-02

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 1019 och funnit dessa isin ordning och försedda med vederbörliga

verifikationer.

Vi tillstyrker

Att resultat- och balansräkning fastställes

Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019

Visby 2020-03-02

L~~
Claes Randiert

Revisor Revisor



2020-03-05

Bilaga 4
GRKF

Verksamhetsplan 2020Förslag

• 2020-03-05 GRKF Årsmöte med sedvanlig middag.

• 2020-05-?? Deltagande vid Finska foreningens högtidlighållande av
de stupades dag

• 2020-06-06 Deltagande vid firandet av Sveriges Nationaldag i
Tingstäde.

• 2020-08-20 Kamratföreningsövning. Inbjudan med detaljer
presenteras i vårbrevet samt på hemsidan.

• 2020-10-15 kbilittKamratforeningslunch. Annons i Gotlandspress
och på hemsidan

• 2020-10-30 kl 1400Kransnedläggning på Gotlands truppers
gravplats. Ingen anmälan

• 2020-12-10 kl 1500 Julbön i Domkyrkan

• 2020-12-28 Före nyår. Utskick av gemensam
kamratföreningstidning.

• 2021-03-04 Preliminär tid for GRKF årsmöte med sedvanlig
middag.

Mer information på
www.grkf.se
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INKOMST OCH UTGIFTSSTAT 2020

Inkomster

Medlemsavgifter
Möten, träffar o utflykter
Försäljning heraldisk mtrl
Tidskriften
Räntor
Stenavtalet SvMM

Summa:

Utgifter

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

Summa:

8000
15000

2000

7000

32000

7000
22100
2000

900
32000


