
Bilder från årsmötet 2017

Västernorrlands Regementes Kamratförenings årsmöte 2017 ägde rum den 21 
februari i FCO - salen på Hullsta Gård i Sollefteå med start kl 1830. Ett 40-tal 
medlemmar hade hörsammat inbjudan. 

Det väl förberedda årsmötet leddes rutinerat av föreningens ordförande Hans Nauclér t h 
assisterade av föreningens mångårige sekreterare och allt i allo Lars Boström. Foto Nils Berglund

Föreningens kassör Sören Nilsson, i vardagslag  ekonomichef på Krambo Bostads AB i Kramfors,
redovisade föreningens gynnsamma ekonomiska läge. Foto Nils Berglund.



Sammankallande i valberedningen Olle Wikström föredrager valberedningens förslag till förenin-
gens styrelse 2017. Det var ett imponerande och framtidsinriktat arbete som Olle och hans två 
kamrater i valberedningen Per Olof Sjödin och Nils Gidlund kunde redovisa.  Foto Nils Berglund.

Kaj Lidbom, Ivan Pettersson och Arne Halvarsson var tre av de medlemmar som hörsammat 
inbjudan till årsmötet. Foto Karl-Erik Svensson.



Hans Nauclér avtackar med ett collage mångårige styrelseledamoten David Lundin som avgick på
årsmötet. David är en aktiv föreningsmedlem vars erfarenheter från många år som  hembygds-
forskare kommer väl till pass i föreningens pågående fyra studiecirklar. Foto Nils Berglund.

Föreningens nestor Roland Thors uttryckte sin stora tillfredsställelse med valberedningens arbete, 
särskilt med deras mot företaga riktade rekrytering. Roland sa också att valberedningen med sitt 
resultat visar att det finns en framtid för föreningen. Foto Nils Berglund.



Nils-Olov Nilsson berättade bland annat att det genomplanerade försvaret mot väpnat
angrepp med utrymningsplaner, civilförsvarsstyrkor, livsmedelslager, beredskaps-
sjukhus och ledningscentraler i bergrum med mera som vi hade under kalla kriget inte
finns kvar.

Grunden för svensk beredskap i nuläget bygger på att varje verksamhet skall bedrivas
på samma sätt och av samma huvudman som i vardagen även vid kriser och väpnat 
angrepp. 

Planeringen för militärt och civilt försvar av Sverige i en ny form är påbörjad sedan 
2015 men inget är konkret förändrat avseende reserver eller extra resurser.

Däremot är riskerna kartlagda, samverkansformerna planerade och accepterade samt 
att trösklarna för kontakt mellan olika samhällsaktörer är låga. Utmaningen för 
framtiden är att få alla privatpersoner, företag och offentliga verksamhetsutövare att 
förstå och ta ansvaret för att vidta åtgärder för att kunna klara sig själva och driva sin 
verksamhet vid bortfall av elektricitet, telefoni, vatten, värme och livsmedelstran-
sporter.

En stor utmaning enligt föredragshållaren.

Nils-Olov Nilsson, lärare och handläggare vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) och tillträdande beredskapssamordnare för Sollefteå kommun från april 2017, höll ett 
mycket uppskattat och tankeväckande föredrag om svensk krisberedskap. Foto Nils Berglund



Efter Nils-Olovs föreläsning serverades kaffe och te samt semla. 

Efter Nils-Olovs föreläsning var det många av mötesdeltagarna som gripna av ämnet fortsatte att 
resonera med den tidigare regementskamraten. Här är det fr v Nils-Olov Nilsson och Bertil 
Olofsson som samtalar. Bakom dem syns fr v Jan Andersson och Kurt Bylund.  Foto Karl-Erik 
Svensson. 


