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Västernorrlands Regementes 

           Kamratförening 

 

Närvarande:  Inte närvarande: 

Ordförande      Hans Nauclér  Kassör Sören Nilsson 

V. Ordförande   Sten Lönn  Ledamot Kerstin Svensson                 

Sekreterare      Lars Boström Suppleant Peder Häggling 

Ledamot       Karl Ödlund Suppleant  Martin Nylén  

Ledamot      Bertil Olofsson 

Suppleant      Marianne Höglin 

Suppleant      Bengt Andersson 

 

Särskild inbjuden Hans Pahlin, kommunens företrädare i försvarsfrågor. 

     

Plats: ABF lokaler Djupövägen  Tid: 12.00 

 

§ 1 Sammanträdets öppnande 

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.  
 

§ 2 Godkännande av dagordning 

 Förelagd dagordning godkändes. 

 

§ 3 Val av justerare 

Till justerare valdes Karl Ödlund att jämte ordförande justera dagens 

protokoll. 

 

§ 4 Godkännande av årsmötesprotokoll 2020-09-01 

Protokollet kommenterades och godkändes och lades därefter till 

handlingarna.  

 

§ 5 VÄSTERNORRLANDS REGEMENTE 

Hans Pahlin presenterade läget inför försvarsetableringen i Sollefteå. Han 

inledde med de viktiga övnings- och skjutfälten, Tjärnmyren, Stormyran 

och även delar av T 3 f d övnings- och skjutfält. Här finns ca 1644 hektar 

mark som har miljötillstånd och ett område som är anpassat för 

infanteriutbildning. Det finns ett Teknikhusområde som invigdes 1994 

med service- och spolhallar, drivmedelsanläggning, stolplador och ytor 

för fordonsutbildning 
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Kommunens plan för återetablering av Försvarsmakten: 

 Försvarsmakten ska prioriteras 

 Jobbgaranti för medföljande 

 Dedikerad resurs för stöd vid inflyttning 

 Rekrytering 

 Tillgång till bostäder 

 Lokalt försvarsråd 

 

Kommunen har en omfattande projektorganisation. 

 

Hans presenterade sedan delar av Propositionen: 

Regeringen anser att Dalregementet (I 13) i Falun och Västernorrlands 

regemente (I 21) i Sollefteå är motiverade framför allt av 

militärgeografiska skäl samt ur beredskapshänseende. Regementena 

föreslås återinrättas senast 2022 för att nå full kapacitet under perioden 

2026 - 2030. Regementena bör ha en utbildningskapacitet om cirka 200 - 

250 inryckande värnpliktiga årligen. De värnpliktiga bör i större 

utsträckning uttas regionalt. 

Kommande planering under hösten: 

 Inplanerade möten med Försvarsmakten och Fortifikationsverket 

 Regleringsbrev, Inriktningsbeslut och Instruktioner för FM  

 14/12 Beslut om budget 

 17/12 Försvarsbeslut 

En mycket intressant presentation av Kommunikatör Hans Pahlin 

 

§ 6 Inkomna skrivelser, brev, tackkort mm 

a) Tackkort från Ingvar Backenhamn som fyllde 85 år den 14 juli. 

 

§ 7 Information 

a) ”Information september 2020” skickades ut till över 260 

medlemmar. Uppmaningen till medlemmarna att skicka in 

epostadressen till sekreteraren har inte fungerat tillfredsställande. 

Påminnelse i medlemsutskicket i december 

b) SMKR Representantskapsmöte genomfördes digitalt tisdagen den 6 

oktober kl 18.00. Lars Boström var kamratföreningens ombud. 59 

kamratföreningar deltog i mötet som leddes av Förbundsordförande 

Anders Emmanuelson.  

De viktigaste frågorna var: 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser för åren 2018 och 2019.  

Båda revisorerna föreslog med anledning av revisionen, att 

representantskapet skulle ge styrelsen ansvarsfrihet för de båda åren. 
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Mötet beslutade enhälligt att styrelsen ges ansvarsfrihet för de 

genomförda verksamhetsåren 2018 och 2019.  

I beslutet deltog inte SMKR styrelse.  

Region Gotland invaldes som ny region. Totalt har SMKR  8 regioner    

Mötet beslutade godkänna redovisad verksamhetsplan och budget för 

2020 och preliminära verksamhetsplaner och budget för 2021 och 

2022. Årsavgiften beslutades vara oförändrad 1: - krona per 

föreningsmedlem för 2021 och 2022. 

Mötet valde följande styrelse enligt nya och fastställda stadgar 

paragraf 6: 

Förbundsordförande: Anders Emanuelson, Omval 2020-2022 

Ledamot: Staffan Vestin Nyval 2020-2024 

Ledamot: Lars-Erik Uhlegård Omval 2020-2024 

Ledamot: Lennart Holtrin Omval 2020-2024 

Ledamot: Rep från Gotland Nyval 

Jan-Olof ”Jolo” Johansson avtackades som förbundssekreterare efter 

många år av arbete inom styrelsen. ”Jolo” kommer att fortsätta med 

förbundets hemsida som webbmaster. 

Avslutningsvis tackade Anders Emanuelson för ett bra digitalt möte 

men underströk vikten av att träffas fysiskt i olika sammanhang både 

centralt, regionalt och lokalt när möjligheterna så medger. Anders 

tackade också för förtroendet att få leda riksförbundet ytterligare två 

år. 

c) Stockholmssektionen genomförde sitt årsmöte den 22 oktober 

Disa, sektionens sekreterare, rapporterar följande: Vårt årsmöte var i 

absolut miniformat och vi hade inte planerat in några som helst 

aktiviteter i anslutning till årsmötesförhandlingarna. Merparten av våra 

medlemmar hör ju till risksonen. Samtliga styrelsemedlemmar 

omvaldes. Så även valberedning, Jan Mörtberg, sammankallande och 

Christer Grunder. Revisorer Jan Tånneryd och Börje Johansson. 

Egentligen skulle vi ha firat 35-årsjubileum men Corona satte stopp 

för sådana planer. Detta hindrade inte att årsmötet gick i glädjens 

tecken och att vi beslutade att kommande år fira ordentligt. Matthias 

utlovade extra insats när det gällde rekrytering till föreningen. Numera 

finns det ju en framtid för oss. 

d) Studiecirklarna 

Följande studiecirklar bedriver utbildning under hösten. 

Studiecirklarna träffas i ABF datasal tisdag/onsdag. 

Återstående veckor i höst 47 och 49. Höstavslut vecka 49 
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Studiecirkel Register/Arkiv/Data  

Studiecirkelledare Kjell Nilsson  

Tisdag kl. 0900-1200 

 

Studiecirkel I 28 Civila  

Studiecirkelledare Sten Lönn  

Onsdag kl. 0900-1200 

 

§ 8 Hemsidan 

Alltid aktuell och uppdaterad. Läs en av de senaste artiklarna: 

Vice ordförande har ordet oktober 2020 
     

§ 9 Kamratföreningens verksamhet 

Inga gemensamma sammankomster under hösten 2020 

 Verksamheten mellan T 3 och I 21 kamratföreningar inställt t v 

 Verksamheten på Solgården inställt t v   

  

Lars har gjort en sammanställning på den omfattande verksamhet 

kamratföreningen genomfört under de senaste 20 åren. 

Endast de stora händelserna har tagits upp. Bilaga 1 

 

§ 10 Ekonomi 

Underlaget från kassören redovisade ett positivt ekonomiskt läge. Inga 

större förändringar från förra sammanträdet. 
 

§ 11 ”Bäste soldat” 

a) Bäste soldat vid 15. Hemvärnsbataljon 2019 är utsedd. Han heter Stieg 

Bogren och kommer från Örnsköldsvikområdet. Bertil Olofsson 

kommer att dela ut diplomet och medaljen. 

 

§ 12 Vattentornet ”Gamla Lägret” 

Vattentornet lyftes den 2 november till en ny plats. Det står nu på 

gräsmattan framför Granngården. Under våren 2021 blir det ett mer 

omfattande renoveringsarbete för att tornets forna glans ska återges. 

Vattentornet kommer att synas mycket prydligt och ståtligt när bilburna 

glider in mot Sollefteå stad. 

 

§ 13 Övriga frågor 

a) Webbmaster Mikael Johansson medhjälpare Sven-Olof Braf har 

beslutat sig för att minska sina åtaganden med hemsidan. 

Kamratföreningen måste snarast rekrytera en ny medarbetare till  

Mikael. 
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b) Ett medlemsutskick görs under i december.  

Bör innehålla: 

Ordförande har ordet december 2020 

Protokoll 2020-11-03 

Uppmaning till de medlemmar som ännu inte skickat in aktuell 

epostadress till Lars Boström  

c) Inför den kommande regementsetableringen bör representanter ur 

kamratföreningarna, I 21 och T 3, samt Enskilda kassan samlas för att 

arbeta fram en gemensam plan för samverkan. Denna träff bör äga rum 

i början av 2021. Ansvarig: I 21 KF 

d) Med anledning av försvarsetableringen i Sollefteå bör 

kamratföreningens förtjänsttecken ses över. 

e) Preliminär dag för årsmötet 2021, onsdagen den 24 februari kl 18.30. 

Plats: Hullsta Gård. 

       

§ 14 Sammanträdets avslutande 

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 
 

  
Hans Nauclér   Lars Boström

 Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

Karl Ödlund 

Justerare  
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Kamratföreningens verksamhet 2000 – 2020 

   

1. Ordförande 

2000-07-01--2002-12-31 Peter Johansson 

2003-01-01- -2013-12-31 Bo ”Botta” Eriksson 

2014-01-01--  Hans Nauclér 

 

 

2. KF har årligen genomfört verksamhet för medlemmarna, såsom  

luncher eller middagar, föredrag, utflykter och studiebesök.  

Detaljredovisas i årsberättelserna. 

 

 

3. Kamratföreningen har under perioden genomfört större  

sammankomster såsom: 

a) 70-årsjubileum 2006  Appelbergs 

b) 75-årsjubileum 2011  Appelbergs 

c) Hemvändardagar 2014  Hallstaberget 

d) 80-årsjubileum 2017  Hallstaberget 

 

 

4. Västernorrlänningen 2001  Bok  

    Västernorrlänningen 2002  Bok 

Västernorrlänningen 2003-2004  Bok 

Västernorrlänningen 2005-2006  Bok 

  Västernorrlänningen 2007-2008   Häfte 

 

 

5. Västernorrlands Regemente 1953-1983. Boksläpp 2013 

Människor, minnen och spår. 

Västernorrlands Regemente 1983-2000. Boksläpp 2016 

Från fält, expeditioner, kök och förråd. 

 

 

6. Kamratföreningens hemsida har varit mycket betydelsefull. 

 

 

7. Kamratföreningens informationer och studiecirklar har betytt  

mycket för intresset för regementets dokumentation. 
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8. Kamratföreningens information på äldreboendet, Solgården,  

varje månad har uppskattats av 30 – 40 deltagare/tillfälle. 

 

 

9. ”Bäste soldat” vid 15. Hemvärnsbataljonen Ångermanland och  

16. Hemvärnsbataljonen Medelpad har utdelats under hela perioden. 

 

  

10.  ”Bäste soldat” vid GSU, 3 mån utbildning, vid Västernorrlands- 

 gruppen i Härnösand har utdelats under 10 år. Ett avslut gjordes 2019. 

 

 

11.  Kamratföreningens dokumentation från 1936 till 2017 finns förvarad  

 hos Föreningsarkivet Västernorrland i Härnösand. 

 

 

12.  Kamratföreningens medlemmar har sedan 2000 varit konstant,  

cirka 300-350     medlemmar, varav ca 50-60 i Stockholmssektionen.   

Rekryteringen har inte varit så bra, men medlemsvården har varit bra. 

 

 

13.  Uppvaktningar av våra medlemmar som fyllt 40, 50, 60, 70, 75, 

 80, 85 och 90 år är uppskattat.  

 Från 91år ålder uppvaktar vi medlemmarna varje år.  

 De uppvaktade får ett kort med Regementets fana och  

 texten Västernorrlands Regementes kamratförening, 

 gratulationstext och styrelsens namnteckningar. 

 

 

 

 

 

 


