
  1(5) 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 

Styrelsen för Lv 2 Kamratförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2016. 

 

1. Föreningsstyrelse.  

 

 

Ordförande  Rutger Edwards   

Vice ordförande Fredrik Hård af Segerstad   

Kassör  Torsten Enström 

Sekreterare                         Bertil Olsson 

Ledamöter  Ingemar Fransson 

Kjell Pettersson 

Ingemar Gutenberg  

Revisorer  Jim Bjurqvist 

  Pekka Hammartoft   

Revisorssuppleant Rolf Engström 

Valberedning Börje Kavhed (smk) och Sten-Göran Åman 

 

Adjungerade har varit Mats Ekeroth som representant för museet och Göran Hellström som 

redaktör för kamratföreningstidskrifterna.  

 

2. Statistiska uppgifter. 

 

2.1 Medlemmar 2016-12-31. 

 

Hedersmedlemmar    6                (7) 

Befriade årsavgift                  2                    (3)                    

Medlemmar                       172   (173) 

  180    (183) 

Medlemsantalet har minskat med 3 medlemmar sedan 2015-12-31. 

Siffrorna inom parentes är antalet medlemmar 2015-12-31. 

 

Ovanstående siffror för 2016 kommer att anmälas till Sveriges Militära Kamratföreningars 

Riksförbund som medlemsstatistik efter årsmötet. 

 

Nedanstående siffror visar hur många medlemmar som har löst medlemskap för år 2016. 

 

Hedersmedlemmar         6              Befriade från årsavgift. 

F.d. förbandschefer m.fl         3                                 Befriade från årsavgift. 

Löst medlemskap för 2016     159                                13 ej betalt för 2016 

       168                                

 

2.2 Avgifter. 

 

Årsavgiften fastställd till 50:-/år 
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3. Verksamhet. 

 

3.1   

Under perioden har det avhållits fyra (4) protokollförda styrelsemöten, fyra (4) 

föreningsmöten och årsmöte. Ett föreningsmöte på vår resp. höst var i arrangemang av 

Fredsbaskrarna Gotland och med samtliga kamratföreningars medlemmar inbjudna. 

 

 

3.2 Inbjudan. 

 

Kamratföreningen har bjudit in medlemmarna till följande aktiviteter under 2016: 

 årsmöte 9 mars 

 Fredsbaskrarna Gotland vårmöte 8 mars 

 föreningsmöte 21 april 

 Fredsbaskrarna Gotland höstmöte 20 oktober 

 föreningsmöte 10 november 

 julbön 15 december 

 

 Årsmöte 2016 

Stadgeenligt årsmöte med kamratföreningen genomfördes onsdag 9 mars i Vita huset i 

Tingstäde. Ordförande kunde hälsa 18 medlemmar välkomna. 

Mötet följde väl inkörda rutiner med först en kort parentation över bortgångna medlemmar. 

Dagordningen avverkades sedan i rask takt och medlemmarna kunde glädjas åt att vi faktiskt 

ökat medlemsantalet med 7 till 183 medlemmar och att ekonomin inte innebär några som 

helst begränsningar i verksamheten. Vi kan fortsatt subventionera våra möten. 

Valberedningen hade även detta år haft en lätt uppgift, inga avsägelser förelåg och de som var 

aktuella ställde upp för ytterligare två år. Även revisorer och valberedning fick förnyat 

förtroende. Styrelsen består av Rutger Edwards (ordf.), Fredrik Hård af Segerstad (vice 

ordf.),Bertil Olsson (sekr.), Torsten Enström (kassör), Ingemar Fransson, Ingemar Gutenberg 

och Kjell Pettersson (ledamöter). Pekka Hammartoft och Jim Bjurquist (revisorer) och Rolf 

Engström (revisorsuppleant), valberedning Börje Kavhed (smk) och Sten-Göran Åman. 

Innan sällskapet gick för att avnjuta måltiden, sillmacka samt ärtor och pannkakor, förevigade 

ordföranden deltagarna med en gruppbild.      

 

Fredsbaskrarna Gotlands vårmöte. 

Tisdag 8 mars inbjöd Fredsbaskrarna Gotland till vårmöte i Marinstugan. Ett fåtal medlemmar 

i Lv 2 kamratförening deltog och fick lyssna på ett föredrag av Örjan Eriksson, befälhavare på 

Kustbevakningens fartyg, som räddat migranter i Medelhavet. Örjan har ett förflutet som 

överfurir på Lv på Lv 2. 

 

Föreningsmöte vår. 

Torsdag 21 april anordnade kamratföreningen vårens ärtlunch med föredrag. 

Föredragshållare var Mats Lagerqvist och Lukas Elestedt från länsstyrelse och ämnet var 

civilförsvaret. 13 medlemmar med anhöriga deltog i lunchen i Marinstugan. 

Civilförsvaret lades som mycket annat ner vid de stora förändringarna av vårt försvar som 

skedde runt 2000. Situationen i vår omvärld, inte minst krisen/kriget i Ukraina, har påverkat 

inriktningen av det nya civilförsvar som nu håller på att organiseras. Inriktningen är civil 

krishantering och men stödjer sig på förordningar från 2007 och 2015. Strukturen blir sålunda 

helt annorlunda än den som fanns 2000 med beredskapslagringar, kontrakt med s.k. K-företag 

mm. Anledningen är att omvärlden, försvarsmakten och mycket annat har ändrats i grunden 
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de senaste 15-20 åren. T.ex. är många verksamheter, som tidigare sköttes av statliga 

myndigheter ( Postverket, Televerket m.fl.) idag privata, affärsdrivande företag. Planeringen 

för det nya civila försvaret skall göras med fokus på stöd till försvarsmaktens operativa 

förmåga. Civilt försvar är den verksamhet som skall göra det möjligt för samhället att hantera 

kriser då beredskapen höjs. 

Uppgiften för länsstyrelsen är att samordna alla civila resurser. Regionalt sker nu bl.a. 

kunskapsuppbyggnad, samverkan med försvarsmakten och andra länsstyrelser genom 

övningar och seminarier, utbildning internt och externt, informationsspridning, 

resursinventering mm. Handläggarna vid länsstyrelsen har ett stort arbete framför sig. 

      

Fredsbaskrarnas höstmöte 

Fredsbaskrarna Gotland höll sitt höstmöte 20 oktober. Kamratföreningarnas medlemmar var i 

vanlig ordning inbjudna, och en handfull från vår förening infann sig. Deltagarna fick höra på 

ett intressant föredrag av överste Mattias Ardin över ämnet ”nyetablering på Gotland”. Ardin 

illustrerade sitt föredrag med intressanta bilder. 

 

Höstmöte med positiva förtecken. 

Torsdag 10 november höll föreningen höstmöte med föredrag och ärtor i Marinstugan. 20 

medlemmar och anhöriga fick höra på ett intressant föredrag av överste Mattias Ardin över 

ämnet gruppering av stridsgrupp och framskjuten ledning på Gotland. 

Sedan 1 oktober är Ardin chef för ”Framskjuten ledning Gotland”. Inledningsvis tecknade han 

en bakgrund till nyetableringen på Gotland utgående från den ryska invasionen 1808 och 

utvecklingen fram till våra dagar. 1808 var ön i praktiken oförsvarad och det liknar i stort 

situationen efter 2005, då endast en hemvärnsbataljon fanns permanent på ön. 

Omvärldsutvecklingen med NATO:s utvidgning i östersjöområdet, kriget i Georgien 2008, 

den ryska aggressionen mot Ukraina samt den ökade militära aktiviteten i vårt närområde, har 

satt inte minst Gotland i fokus. Den försvarspolitiska inriktningen 2016-2020 betonar särskilt 

vikten av Gotlands betydelse. 

Enligt plan skall 18.stridsgruppen, fullt operativ och samövad, vara etablerad på Gotland 

2018. Fram till dess skall förband från fastlandet rotera och svara för närvaron, i skrivande 

stund har P 4 och I 19 löst den uppgiften. Byggandet av minigarnisonen på Tofta skjut- och 

övningsfält är redan igång, men kommer inte att vara klart förrän om 4-5 år. Kostnaderna är 

beräknade till 780 miljoner kronor.  

Efter att tidigare bara fått höra om neddragningar eller hur det var förr, var det upplyftande att 

höra överste Ardin berätta om uppbyggnad. I media har det förekommit uppgifter om att det i 

framtiden kan tillkomma både artilleri – och luftvärnsenheter, för att göra stridsgruppen 

komplett. Inget är beslutat, men det är betecknande att det under hösten fanns uppgifter i 

media att ett antal artilleripjäser (Archer) skulle grupperas på ön och i tidskriften Hemvärnet 

5/2016 fanns uppgift att ett antal riksdagsledamöter från Liberalerna, med partiledaren Jan 

Björklund i spetsen, motionerat i riksdagen om tillförsel av robot 70 till ön. Framtiden får 

utvisa hur det blir. 

 I sedvanlig ordning avslutades höstmötet med ärtor och pannkakor. Kanske smakade det 

extra bra efter de positiva budskapen. 

 

Julbön. 

Sedan många år är det tradition att försvarsmaktsanställda - i många fall med anhöriga- 

begivit sig till Visby Domkyrka för julbön. Den 15 december inbjöd P 18, A 7 och Lv 2 

kamratföreningar och Gotlandsgruppen till julbön. I julbönen deltog komminister Jael Ahlin. 

Solisten Malin Martis och Gotlands Officerskör, under ledning av Bertil Wessman, framförde 

tillsammans med fyra stråkmusiker ett antal välkända julpsalmer och julsånger. Ett mycket 
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uppskattat program inför den stundande julhelgen. Julbönen avslutades med kaffe i 

Församlingshuset. Cirka 200 personer hade hörsammat kallelsen. 

Det var sista gången julbönen genomförs med deltagande av Officerskören, då kören läggs 

ner under 2017. Hur och om julbönen kommer att genomföras under 2017, är för stunden 

oklart 

 
. 

3.3                   Representation. 

 

Föreningen deltog med fana vid Nationaldagsfirandet i Tingstäde. Fanförare var Jim 

Bjurquist.   

Ordföranden och Göran Hellström deltog i redaktörsmöte och sommaravslutning på 

Luftvärnsregementet i Halmstad 21-22 juni.  

 

3.4                  Uppvaktning 

Föreningen uppvaktade med telegram följande i samband med deras födelsedagar 

Sven-Ove Svensson  80 år   30 april 

Kent Samuelsson  60 år   2 maj 

Bertil Olsson                                            75 år                                    21 december 

 

  

4. Tidskrifter. 

  

4.1       P 18, A 7, Lv 2 och KA 3 kamratföreningars tidskrift 

 

P 18, A 7, Lv 2 och KA 3 kamratföreningar gemensamma tidskriften, som numera ligger 

under Gotlands försvarsmuseums vingar och med Göran Hellström som redaktör, utkom i 

slutet av december. Hög kvalitet på såväl layout som innehåll och årets nummer var ovanligt 

omfångsrikt då den ökade militära aktiviteten på ön genererar nytt och intressant underlag. 

 

4.2                      Luftvärnsregementets kamrater.     

 

Luftvärnsregementets kamrater, som utges av Lvregementet, utkom med två nummer under 

året. Tidskriften innehåller cirka 35 sidor och luftvärnets samtliga kamratföreningar 

disponerar vardera 4-5 sidor. I övrigt finns artiklar om verksamheten vid Luftvärnsregementet 

och om Halmstad garnison. 

Föreningsmedlemmen Göran Hellström är redaktör för Luftvärnsregementets kamrater. 

 

 

4.3 Kamratföreningens hemsida 

 

Föreningen har sedan 2005 en egen hemsida, www.lv2kamratforening.se. Under 2016 har 

antalet unika besökare varit 5392. Tendensen är fler besökare varje år. 

 

5.        Ekonomi 

 

Föreningens ekonomi är god. Behållningen 2016-12-31 var 141.204,08 kronor.  

Informationsbrev med inbetalningskort har i december utsänts till medlemmarna. 

Antalet medlemmar som betalat medlemsavgift för 2016 är 159 stycken. 

 

http://www.lv2kamratforening.se/
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6.        Gotlands Försvarsmuseum. 

 

6.1  Representation. 

 

Föreningen representeras i Gotlands Försvarsmuseums styrelse av Mats Ekeroth. 

 

6.2         Museivärd  

 

Föreningen fick sig tilldelad 20 pass som museivärd under sommaren. Jim Bjurquist tog som 

tidigare år merparten av passen, men glädjande anmälde sig ytterligare 5 medlemmar som 

värdar och de tog 8 pass.  

 

6.3                         Utvecklings- och materielvårdsgrupp luftvärn. 

 

Vid styrelsesammanträdet den 8 september 2011 beslöts att inom kamratföreningen bilda en   

”Utvecklings- och materielvårdsgrupp”. Gruppen skall svara för utveckling av 

luftvärnsdelarna i Gotlands försvarsmuseum samt genomföra allmänt underhåll på materiel 

och museets lokaler och byggnader. Gruppens medlemmar har varit aktiva inom skilda 

områden i museets verksamhet. 

 Flyggruppens medlemmar Lars-Ola Olin, Jan-Erik Edmark, Jan Eklund, Åke Pettersson och 

David Davidsson, med stöd av bl.a. Åke Westergren och Carl-Gunnar Claesson, fortsatt att 

urveckla flygdelen.  

  

6.4                        Strålkastargrupp        

 

Strålkastargruppen har under året bestått av Göran Hellström, Carl-Gunnar Claesson, Åke 

Westergren och Ingemar Gutenberg. Premiärlysningen var i samband med en pubkväll 26 

oktober 2013. Strålkastaren kunde, efter att av Claesson och Westergren ha reparerats efter 

haveriet 2015, användes vid pubkvällen 28 oktober. 

 

 

 

 

 

Rutger Edwards       Fredrik Hård af Segerstad    Torsten Enström  

Ordförande             Vice ordförande  Kassör  

   

  

 

 

Ingemar Gutenberg Kjell Pettersson  Ingemar Fransson 

Ledamot  Ledamot   Ledamot 

 

 

 

 

Bertil Olsson 

Sekreterare 


