Förbundsordförande Anders Emanuelsons Julhälsning
Kamrater,
Vilket härligt år, 2019!
Först och främst vill jag hälsa våra tre nya medlemsföreningar, Garnisonsminnesföreningen
Stockholms Län, Kungl. Södermanlands Regementes Officerares Kamratförening och
Grödinge Hemvärnsområdes Förvaltningsnämnd, varmt välkomna!
Under april genomfördes centralt möte med 66 närvarande kamratföreningar. Uppstarten
skedde på K1 med försvarsgrensvisa (-) och rikshemvärnsstaben genomgångar, uppskattat!
Temat för årets centrala möte var rekrytering, värdförband och regioner samt dialogen med
värdförbanden.
I slutet av maj genomfördes ett möte med Gotlands kamratföreningar i syfte att skapa
en region på Gotland. Ett mycket bra möte där syftet uppnåddes.

Rummet där norske kungen mötte den tyska delegationschefen och Kungens Nei blev tydligt för tyskarna.
Norge var i krig med Tyskland. Foto från nordiska kamrat- och veteranmötet i Norge 2019.
(foto inlagt av Lars Björk)

I mitten på juni genomfördes det nordiska kamrat- och veteranmötet i Norge med Elverum
som central ort.
Temat för mötet var Kongens nei 1940, ett mycket bra möte där temat var en innovation,
vilket enligt min mening möjliggör en utveckling för kommande möten.
Sverige var den största kontingenten.

Med stor stolthet kan jag också konstatera att vi åter vann lagskjutningen, för andra mötet i
rad. Bra jobbat Alf Eckerhall I 12 S - pistol, Bo Olsson A 4 - pistol, Hans Nauclér I 21 - Ak,
Bo Romedahl A 6 - Ak!

Regionalt möte Mitt genomfört den 3 oktober 2019. (foto inlagt av Lars Björk)

Sju regionala möten har genomför med start i Syd och avslutning i Bergslagen.
Temat för dessa möten var överenskommelser med värdförband, rekrytering, tidningar
samt hur vi skall bemanna styrelsen utifrån ett regionalt perspektiv. Jag uppfattar att de
regionala mötena har hittat sina former och är uppskattade. Genom dessa stärks vår
föreningsdemokrati.

Årets verksamhet
Våren 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SMKR deltog i Folk och Försvars konferens i Sälen
Ett planeringsinternat genomfört med besök på Sveriges ambassad i Tallinn
Centralt möte genomfört
Del av SMKR styrelse har besökt Gotland för att diskutera en egen region där
SMKR har deltagit i Veterandagen på Gärdet
Nordiskt Kamratföreningsmöte i Elverum Norge
Invigning av koreamonument över svenska koreaveteraner (statsceremoni)
Tre styrelsemöten har genomförts
Två samverkansmöten med FM Veterancentrum
Deltagit med representant i Referensgruppsmöte vid FM Veterancentrum
Genomfört samverkan med PROD UTB
Ett antal lokala kamratföreningar har besökts

Hösten 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SMKR, förutom lokala kamratföreningar, var representerade vid
Huvudflygdagen på F 17
FN-dagen 24 oktober
Sju regionala möten har genomförts - rapporter finns att ta del av på SMKR
webbsida
Deltagit i, av Veterancentrum, anordnat metodspel
Två samverkansmöten med FM Veterancentrum
Fortsatt deltagande i Referensgruppsmöten vid FM Veterancentrum
Samverkan med PROD UTB
Tre styrelsemöten har genomförts varav ett via Skype.
Ett antal lokala kamratföreningar har besökts

Totalt har 24 förtjänstmedaljer delats ut varav sju i guld.
Guldmedaljerna har följande kamratföreningsmedlemmar erhållit för det utomordentligt
fina arbetet inom den egen förening och även till gagn för kamratföreningsrörelsen.
Lars-Göran Thornell - Kungl. Kronobergs Regementes Kamratförening,
Lars Remfors - Södra Skåningarnas Kamratförening, Göran Lundahl - Kungl.
Hallands Regemente och Hallandsbrigadens Kamratförening och Crister Persson Gotlands Regementes Kamratförening. Stort grattis och tack för mycket fina
insatser!!

Vidare har, i samband med det nordiska mötet, tre guldmedaljer delats ut. En till vardera
Norge, Danmark och Finland.
Ytterligare en valör av förtjänstmedalj har tillkommit under året, nämligen brons. Det är
numera den lägsta valören av SMKR förtjänstmedaljer eftersom plaketten inte längre
delas ut som personlig förläning. Tre bronsmedaljer har delats ut i år.

Kommande verksamhet
Första halvåret 2020
•
Planeringskonferens 11-13 februari.
•
Representantskapsmöte 21-22 april.
•
Översyn av koppling till värdförband med hänsyn till regionernas
utökade ansvar
•
Veterandagen 29 maj.
•
Fyra styrelsemöten finns inplanerade.
•
Två möten med PROD/UTB.
•
Två samverkansmöten med FM Veterancentrum.
•
Besök vid lokala kamratföreningar

Andra halvåret 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Åtta regionala möten. Tema för dessa är bland annat -Hur skall vi stärka
försvarsviljan och folkförankringen inom respektive region.
Planeringskonferens.
FN-dagen 24 oktober
Fyra styrelsemöten finns inplanerade.
Två möten med PROD/UTB
Planering av nordiskt kamratföreningsmöte i Finland
Fortsatt se över värdförbandskopplingen för att inarbetas i VU 21
Två samverkansmöten med FM Veterancentrum.
Besök vid lokala kamratföreningar

Fortsätt med Ert stora engagemang för Era medlemmar, för Försvarsmakten och för att
fortsätta utveckla SMKR. Vi tillsammans är Försvarsmaktens största supportergrupp, en
viktig del i att hantera Vår dåtid – vårda minnen, traditioner och kultur. Vår nutid –
genom medlemsvård och rekrytering samt att stödja vårt respektive värdförband vid olika
former av evenemang.
Slutligen måste organisationen värna om Vår framtid genom att vara framtidsinriktad.
Det gör vi genom att stödja värdförbandet i arbetet med rekrytering av soldater och
officerare.
Vidare kan vi genom ett aktivt arbete stärka försvarsvilja och folkförankring inom respektive
region (hur, kommer avhandlas under höstens regionala möten). Glöm inte av, att vi med
vår erfarenhet kan vara ett starkt stöd för yngre kamrater i sin utveckling inom officersyrket.
Avslutningsvis vill jag tacka Er för Era insatser under 2019 och samtidigt tillönska Er alla
en riktig

God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!
Fortsätt främja KAMRATSKAP och SAMHÖRIGHET!!
Vi ses den 21 april
Anders Emanuelson
Förbundsordförande

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) organiserar de
militära kamratföreningarna i Sverige och företräder dem inför Försvarsmakten
och övriga delar av samhället.

SMKR vill verka för:
• försvarsvilja och försvarsupplysning
• samarbete mellan våra kamratföreningar
• samarbete mellan de nordiska ländernas kamratföreningar
• vård av våra militära traditioner och av förbandsmuseerna
• stöd till våra utlandsveteraner och deras anhöriga i samverkan med
Försvarsmakten, Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna, Svenska
Soldathemsförbundet, Invidzonen och Idrottsveteranerna
Läs mer här https://www.smkr.org/

A32 Lansen på ny plats - invigning den 14 december

Invigningen av den renoverade A32 på sin nya plats vid infarten till
den civila flygplatsen i Halmstad äger rum lördagen den 14
december. Den 7 december flyttades flygplanet från den civila
hangaren och lyftes på plats på pelaren. En vecka senare den 14
december kl 1300 så hålls en pampig invigning med rum med
inbjudna gäster och allmänheten.
Välkommen!
Här kan Du se SVT Hallands inslag

