Ordförande har ordet augusti 2019

Del av I 21 tidigare kaserngård sedd från C-kasern 2019-08-22 kl 1110. I mitten
kanslihuset, t v B-kasern och t h A-kasern. Foto S-O Braf.
Kamratföreningens verksamhet startar, efter den första älgjaktsveckan, på Solgården den 9 september och på ABF den 10 september. Hela höstprogrammet kommer
som vanligt att finnas utlagt här på hemsidan.
Ett regionmöte för kamratföreningarnas förtroendevalda i Nedre Norrland är inplanerat att äga rum i Sollefteå den 9 oktober. I Region Nedre Norrland som består av
Västernorrland och Jämtland finns sju kamratföreningar anslutna till Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund. Föreningarna är:
I 5 Fältjägarföreningen
I 21 Västernorrlands Regementes Kamratförening
A 4 Kamratföreningen Norrlands Artillerister
T 3 Kamratförening
Försvarets Tekniska Officerare
KA 5 Kamratförening
F 4 Jämtlands Kamratförenings Flygflottilj
Militärmuseiföreningen i Jämtlands Län
Regionansvarig i Nedre Norrland är Sven Mattson från Östersund.

Regionmötet är ett forum där de förtroendevalda utbyter erfarenheter om regionala
föreningsangelägenheter. På mötet i Sollefteå kommer bland annat följande frågor
att avhandlas: samverkan, rekrytering, PR, tidningar och infoblad, regionindelning, värdförband, omfattning av möten och hur den regionala representanten skall
utses.
Ett stort problem för inte bara vår kamratförening utan för alla föreningar är nog
rekrytering av nya medlemmar. Om inget sker på den fronten kommer vår förenings verksamhet att succesivt avta för att slutligen upphöra helt. Vi får se vad
regionmötet har att komma med i detta ärende. Fullt klart är att vi måste ta tag i
denna fråga med det snaraste.
På vår sammankomst på ABF den 10 september finns regionmötet med på vår
agenda och möjligheter för dig att delge styrelsen dina synpunkter.
Den 24 oktober gästas kamratföreningarna i Sollefteå av chefen för Norra militärregionen överste Ulf Siverstedt. I Norra Militärregionen ingår Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. Regionstaben är lokaliserad till Norrbottens regementes (I 19) kasernområde i Boden.
Den 1 januari nästa år överförs de fem utbildningsgrupper1 som nu är underställda
chefen för I 19 till Region Nord.
Vi ser fram emot överste Siverstedts besök och hoppas på god uppslutning av
medlemmar, politiker och allmänhet. Inbjudan kommer att utsändas senare och
anslås på vår hemsida.
Vi har ett utmärkt samarbete med T 3 kamratförening. Ett samarbete som jag vågar
påstå har och kommer att fortsätta att berika båda föreningarnas framtida verksamhet. I höst påbörjar vi även ett samarbete med Enskilda kassan (EK).
EK är en förening som äger och förvaltar torpet Polycarpus vid Knäsjön. I EK är
medlemmarnas ålder betydligt lägre än i vår förening och de anordnar varje år en
”Subalterntävling”2 i vilken det ingår grenar som kast, skytte och förflyttning.

1

Lapplandsjägargruppen i Kiruna, Norrbottensgruppen i Boden, Västerbottensgruppen i Umeå, Fältjägargruppen i Östersund och Västernorrlandsgruppen i
Härnösand.
2
Ordet subaltern är en äldre benämning på en löjtnant eller fänrik, de två lägsta
officersgraderna, för vilka tävlingen ursprungligen anordnades.

Torpet Polycarpus är mycket vackert beläget vid Knäsjöns norra strand. Foto
Lars Boström arkiv.
Styrelsen i EK utgörs av följande personer:
Ordförande:
Sekreterare
Kassör:
Ledamöter:

Per Svensson
Mats Persson
Bertil Edfors
Bo Häggkvist
Bertil Mattsson
P-O Sjödin
Karl Ödlund
Patrik Sundelin

EK har inbjudit oss till ett samkväm i Polycarpus lördagen den 28 september. Mera om
detta kommer i en inbjudan och på hemsidan
senare men redan nu vet jag att det kommer
att bjudas på förtäring och berättande av
skrönor. Vik redan nu den 28 september för
samkvämet i Polycarpus.

Per Svensson i full fart på sitt
företag Sollefteå Glasmästeri på
Gudlav Bildersgatan i Sollefteå.
Foto från Per Svensson.

Förberedelser för en nyöppning av I 21 skjutfält har påbörjats med rekognoseringar
inför röjandet av fältets skjutplatser. Dessutom pågår arbeten med att iståndsätta

bommarna för avspärrning av fältet och komplettering av varningsskyltar och
anslagstavlor.
Det har ännu inte givets några besked angående var etablering av nya förband skall
ske. Vi hoppas naturligtvis på Sollefteå.
En spännande tid ligger framför oss!

Hans Nauclér

