Västernorrlänningar höll årsmöte
Av Bengt-Olof Näslund

Onsdagen den 24 oktober kl 1800 höll Stockholmssektionen av I 21 kamratförening
sitt årsmöte på Drottning Victorias Örlogshem, Teatergatan 3 intill Nybroplan.
21 medlemmar i Kamratföreningens Stockholms sektion hade hörsammat kallelsen.
Efter att vi hälsats välkomna, minglat och beordrats att inta våra platser, blåste P G
Kåhrström I 21:s igenkänningssignal varefter årsmötet öppnades.

Fr v ses Börje Johansson, Ilkka Pärssinen skymd, Ulf Hamberg skymd, Jan Mörtberg, Kenneth
Strandberg, Matthias Landström, Lennart Rönnberg, P G Kåhrström, Nils Ivar Tetting, Margareta
Sjöberg, Allan Edblom, Kristina Näslund och Mia Tetting. Stående till höger Disa Byman. Foto
Bengt-Olof Näslund.

Dagordningens alla punkter kunde avverkas i rask takt. Det fanns inte något att
invända i en förening som är så välskött som denna. Styrelsen omvaldes och den höll
direkt efter årsmötet sitt konstituerande styrelsemöte. Stockholmssektionen av I 21
kamratförening har 2018-2019 följande sammansättning.
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Nisse Tetting informerade och bjöd in till kommande evenemang: Arméns Musikkår
den 18 november i Berwaldhallen och Högkvarterets Adventsgudstjänst den 14
december i Hedvig Eleonora Kyrka.

Stående och djupt engagerad berättar Jan Mörtberg om återtagandet av Sveriges militära
förmåga. Sittande fr v Ulf Hamberg, Kenneth Strandberg och Matthias Landström. Foto BengtOlof Näslund

Efter förhandlingarna informerade Jan Mörtberg om hur arbetet med återuppbyggnaden av försvaret fortskrider. Det som intresserade oss mest var huruvida en etablering
av ett förband är möjlig i Sollefteå. Jan visade oss en intressant broschyr som är utgiven av Sollefteå kommun och handlar om vad den har att erbjuda försvaret.

Jan avslutade med att redovisa att en omstart i Sollefteå är både enklare och billigare
än omstarten på Gotland, vilket känns både hoppfullt och glädjande för oss Västernorrlänningar. Det är viktigt att vi alla efter förmåga informerar om Sollefteås fördelar när försvarsfrågor kommer på tal. Kanske når det då någon i beslutande ställnings
öra.
Därefter tog Henrik Moberg från MSB1 vid och informerade om återuppbyggnaden
av skyddet för civilsamhället. Det kvarstår dock många frågetecken hos oss deltagare
om hur ledning och samordning kommer att fungera mellan våra olika myndigheter.
Ett exempel som togs upp av Ulf Hamberg, var att försvarets helikoptrar som deltog i
sommarens skogsbränder förbrukade hela sitt anslag, hur ersätts detta? Det ingick
inte i försvarets uppdrag att delta i den typen av verksamhet. Jag tyckets mig ana liten
eller ringa förståelse från MSB: s sida om dessa problem, trots att de låg bakom begäan om deras deltagande. Försvarets personal tog ansvar och visade pliktkänsla, där
fanns piloter som avbröt sin semester, deltagande från hemvärn mm. Totalförsvaret
skall samöva 2020. Då kanske vi får svar på hur samordning, ledning och verksamheter fungerar.

Fältvane spanaren Christer Grunder och Isabelle Landström samspråkar i väntan på att få sätta
sig till bords och angripa makarna Tettings läckra landgångar. Foto Bengt-Olof Näslund.

Mia och Nisse Tetting serverade en läcker landgång som vi lät oss väl smaka. Samtalen vid bordet ändrades och övergick till att handla om gamla militära minnen.
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att
utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.

Sten Gidlund berättade om en KFÖ i Björna 1980 som det skrevs mycket positivt om
i Örnsköldsviks Allehanda. Bland annat övade man en ny stridsteknik vid fördröjningsstrid. Det nya var att vara i stridsställningen endast en mycket kort tid för att
därefter dra sig ur och upprepa momentet på nya platser, så ofta att fienden skulle
tvingas att tidigt breddgruppera och inte bara köra vidare på vägen som om ingenting
hänt.
Tiden går fort när man umgås i trevligt sällskap och helt plötsligt var det dags att
plocka ihop och städa undan från borden där flera hjälptes åt. Ett stort tack till de som
organiserat och genomförde detta trevliga årsmöte.

Konstituerande styrelsemöte. Fr v P G Kåhrström, Matthias Landström, Allan Edblom, Nisse
Tetting, och Lennart Rönnberg. Med ryggen mot kameran Disa Byman. Foto Bengt-Olof Näslund.

