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Protokoll fört vid årsmöte med Södra Skåningarnas Kamrat-
förening 2014-03-26 
 
§ 1 Mötet öppnas 
Ordföranden hälsade de närvarande varmt välkomna till årsmötet och förklarade årsmö-
tet öppnat. Mötet inleddes med att en septett från Lunds hemvärnsmusikkår spelade 
regementets marsch. 
 
§ 2 Parentation 
Ordförande höll en parentation över de under året bortgångna kamraterna i föreningen, 
vilka hedrades med en tyst minut. 
 
§ 3 Närvaro 
61 medlemmar var samlade vid mötet.            
 
§ 4 Val av ordförande för mötet 
Till ordförande för mötet valdes Per Nilsson. 
 
§ 5 Val av sekreterare för mötet 
Till sekreterare för mötet valdes Anneli Jansby. 
 
§ 6 Fastställande av dagordningen 
Föreslagen dagordning fastställdes. 
 
§ 7 Val av två justerare tillika rösträknare 
Att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt tillika vara rösträknare valdes 
Bengt Lindberg och Torsten Larsson.  
 
§ 8 Fastställande om årsmötet är stadgeenligt utlyst 
Årsmötet skall enligt stadgarna utlysas senast tre veckor före aktuell dag. Mötet hade 
utlysts i tidningen Södra Skåningarna nr 1/2014 samt via hemsidan. Mötet beslutade att 
årsmötet var stadgeenligt utlyst. 
 
§ 9 Styrelsens verksamhetsberättelse samt kassaförvaltarens redogörelse 
Verksamhetsberättelsen 2013 enligt bilaga 1 redovisades.   
Kommentarer till resultatbudget och balansrapport 2013 lämnades av kassaförvaltaren. 
Förenklad resultatrapport 2013 bifogas enligt bilaga 2. 
 
§ 10 Revisionsberättelse 
Sigvard Andersson uppläste revisionsberättelsen enligt bilaga 3, där revisorerna Sigvard 
Andersson och Sune Lindgren meddelade att föreningens räkenskaper var förda till full 
belåtenhet. 
Revisorerna förordade att årsmötet skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. 
Revisionsberättelsen lades till handlingarna. Originalet förvaras hos kassaförvaltaren. 
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§ 11 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för kalenderåret 2013. 
 
§ 12 Fastställande av årsavgift 
Ordföranden föreslog att nuvarande medlemsavgift (150 kr/år, för ständig medlem 1300 
kr) skulle vara oförändrade 2014.  
Årsmötet beslutade enligt ovanstående förslag. 
 
§ 13 Av styrelsen avgivna förslag (propositioner) 
Inga propositioner hade inkommit. 
 
§ 14 Av medlemmarna avgivna förslag (motioner) 
Motion från Mats-Yngve Andersson om arvodering av vissa ledamöter i styrelsen hade 
inkommit. Syftet med förslaget om arvodering är att underlätta rekrytering av nya leda-
möter. Styrelsen önskade mandat att tills vidare få disponera totalt 25000 kr/år att för-
dela till ledamöter enligt styrelsens eget bestämmande. Årsmötet beslutade ge styrel-
sens önskat mandat. 
 
§ 15 Kamratföreningens verksamhet och budget 2014 
Ordföranden redogjorde för viktiga händelser och datum: 

- Årsmöte och Södra Skåningaträff idag. 
- Kamratföreningen medverkar vid Södra skånska regementets firande av Rege-

mentets dag söndag 2014-08-24. 
- Eventuell kamratföreningsresa under hösten. 
- Nästa Södra Skåningaträff 2014-11-20. 

Årsmötet godkände Verksamhetsplanen för år 2014, bifogas enligt bilaga 4. 
Kassaförvaltaren presenterade därefter föreningens budget för 2014. Kostnaden för den 
planerade föreningsresan samt arvoderingen av styrelseledamöter innebär ett beräknat 
underskott på ca 85000 kr. 
 
§ 16 Förrättning av val 
Då valberedningen fått förhinder föredrog ordföranden dess förslag enligt nedanstående: 
a) Ordförande. 
Valberedningen föreslog nyval av Lars Remfors som ordförande på ett år.  
Årsmötet beslutade att välja Lars Remfors till ordförande på ett år. 
 
b) Ledamöter enligt valberedningens förslag 
Valberedningen föreslog:  
Omval på två år av ledamöterna Stig Ahlgren och Bengt-Åke Almlund.  
Nyval på två år av ledamot Peter Danilo. 
Fyllnadsval på ett år av ledamot Anneli Jansby för Lars Remfors.  
Årsmötet beslutade omval på två år av ledamot Stig Ahlgren.  
Årsmötet beslutade omval på två år av ledamot Bengt-Åke Almlund.  
Årsmötet beslutade nyval på två år av ledamot Peter Danilo.   
Årsmötet beslutade fyllnadsval på ett år av ledamot Anneli Jansby. 
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c) Suppleant till ledamöter i styrelsen enligt valberedningens förslag 
Valberedningen föreslog: 
Omval på ett år av suppleant Anders Holstein. 
Nyval på ett år av suppleant Alf Bohman. 
Årsmötet beslutade omval på ett år av suppleant Anders Holstein. 
Årsmötet beslutade nyval på ett år av suppleant Alf Bohman. 
 
d) Revisorer enligt valberedningens förslag 
Valberedningen föreslog omval på ett år av Sigvard Andersson som revisor. 
Styrelsen önskade mandat att utse ersättare för Johan Sjökvist som revisor.  
Årsmötet beslutade omval på ett år av Sigvard Andersson som revisor. 
Årsmötet beslutade att styrelsen ges mandat att utse ersättare för Johan Sjökvist som 
revisor.  
 
e) Revisorsuppleanter enligt valberedningens förslag 
Valberedningen föreslog omval på ett år av Håkan Asp som revisorssuppleant. 
Valberedningen föreslog omval på ett år av Sune Lindgren som revisorsuppleant. 
Årsmötet beslutade omval på ett år av Håkan Asp som revisorssuppleant. 
Årsmötet beslutade omval på ett år av Sune Lindgren som revisorssuppleant.  
 
f) Valberedningen tre st varav en sammankallande 
Styrelsen önskade mandat att utse valberedningskommitté.  
Årsmötet beslutade att styrelsen får mandat att utse valberedningskommitté. 
 
§ 17 Avtackning 
Inga Bengtsson, Per Nilsson och Evert Persson avgick ur styrelsen och tilldelades Kam-
ratföreningens medalj i guld. Anneli Jansby avgick som sekreterare men kvarstår i sty-
relsen och tilldelades Kamratföreningens medalj i silver. 
 
§ 18 Medaljer och veteranmärke 
Inga övriga medaljer eller veteranmärken utdelades. 
 
§ 19 Kamratföreningens resa 2014. 
Lars Remfors informerade kort om den planerade Kamratföreningsresan 2014. Resan 
kommer att ske med buss till ännu inte fastställd destination för ca 50 medlemmar. Ett 
större antal deltagare än så anses inte önskvärt av logistiska skäl. Man planerar att ge-
nomföra resan i slutet av september eller början av oktober. Mer information kommer 
senare i tidningen och på hemsidan. 
 
§ 20 Tid för nästa Södra Skåningaträff 
Nästa Södra Skåningaträff infaller 2014-11-20. 
 
§ 21 Övriga frågor 
Fråga ställdes om vilka kriterier som gäller för att bli medlem. Lars Remfors informe-
rade om formuleringen enligt stadgarna där det i princip räcker att man känner samhö-
righet med Sveriges försvar, regementet och kamratföreningen för att få bli medlem. 
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§ 22 Avslutande av årsmötet 
Ordföranden avslutade årsmötet och tackade för visat intresse. Därefter bjöds deltagarna 
till bords på Revingemässen för den traditionella kamratmiddagen. 

Vid protokollet 

~!!:·~~ 
sekreterare ( 

Justeras: 

~1-L~o/1~ 
Bengt Lindberg j 

~h 

(} 

PerNilsson 
Ordförande 

Justeras: 

·,)~-L~~~ 
Torsten Larsson 
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Verksamhetsberättelse för styrelsen i Södra Skåningarnas 
Kamratförening 2013-01-01--2013-12-31 
 
Styrelsen för Södra Skåningarnas Kamratförening får härmed avge följande årsberät-
telse för verksamheten under 2013: 
 
Styrelsen har under året bestått av: 
Ordförande:  Per Nilsson   
Vice ordförande: Evert Persson 
Sekreterare:  Anneli Jansby  
Kassaförvaltare : Stig Ahlgren     
Styrelseledamot: Arne Bengtsson   
Styrelseledamot: Lars Remfors  
Styrelseledamot: Bengt-Åke Almlund    
Styrelseledamot: Jörgen Bergstrand  
Styrelsesuppleant: Ulf Ottosson    
Styrelsesuppleant: Anders Holstein 
Styrelsesuppleant: Mats Juhlin    
    
Till styrelsen har varit adjungerade: 
Adjungerad:  Sigvard Andersson (Uppvaktningar) 
Adjungerad:  Jan Bohman (IT- konsult) 
Adjungerad:  Kuno Larsson (Veteranstödjare) 
      
Revisorer har varit: 
Revisor:  Sigvard Andersson   
Revisor:  Johan Sjökvist 
  
Revisorsuppleanter har varit: 
Revisorsuppleant:      Sune Lindgren   
Revisorsuppleant:  Håkan Asp 
   
Regementets och Kamratföreningens Traditionsrum: 
Föreståndare: Lars Remfors 
 
Tidningen Södra Skåningarna:  
Ansvarig utgivare: Per Nilsson  
Redaktör:  Arne Bengtsson. 
 
Valberedningen har bestått av: 
Tony Pettersson, Sammankallande 
Mats-Yngve Andersson 
Fredrik Jakobsson 
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Årets bästa soldater   
Fyra soldater ur P 7 har erhållit presentkort om vardera 3000 kr. 
 
Kamratföreningens medalj och gratifikationer  
Utdelning av Kamratföreningens medalj och gratifikationer har ej skett under 2013.  
 
Veteranmärke 
Kamratföreningens veteranmärke (25 år) tilldelades: Stefan Håkansson, Göte Wen-
nerlund, Kjell Jönsson, Nils Gunnarsson, Ronny Olander, Hilding Andersson, Björn 
Wallin. 
 
Uppvaktning  
Deltagande i uppvaktningar och begravningar har skett genom Sigvard Anderssons 
försorg. 
 
Året som gått  
Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden (13-01-31, 13-03-21, 13-
04-11, 13-06-05, 13-08-21, 13-10-23 samt 13-11-20). 
Konstituerande styrelsemöte genomfördes 13-04-11.  
AU-möte genomfördes 13-03-26 samt 13-09-20 . 
Dessutom har styrelsens olika kommittéer sammanträtt vid skilda tillfällen. 
Årsmötet 2012 genomfördes 13-03-21 med ca 60 medlemmar samt den inbjudna gästen 
Mikael Holmström, journalist vid Svenska Dagbladet. En musikseptett ur Lunds Hem-
värnsområde underhöll med musik. 
Kamratföreningen har deltagit i Dragonernas årsmöte, Ystad Militärmuseums vänners 
årsmöte, Norringarnas årsmöte samt Regementets högtidsmiddag. 
 
Ekonomi 
Ekonomin för föreningen har stabiliserats men med ett mindre minusresultat (62,7 kkr, 
budgeterat – 50 kkr). Detta beror främst på subvention av Föreningens Berlinresa okto-
ber 2013. Ett 50-tal deltagare som betalat in 84 kkr. Totalkostnad för resan 151,3 kkr.  
En restbetalning om 24,5 kkr för översvämningen av Soldattorpet har betalats in. 
Medlemsavgifter (86 kkr), våra fonder (35,1 kkr), gåvor från stiftelser (15 kkr) och för-
säljning av annonser i tidningen (91 kkr), försäljning av tidningar till P7 (7 kkr) samt 
profilprodukter (5 kkr) har influtit i normal omfattning. Tidningskostnaden var totalt 
132 kkr. 
Redovisning av ekonomin i detalj på särskild bilaga i anslutning till Årsmötet. 
Kamratföreningen har nu en god likvid vilket innebär att pengar kan avsättas till olika 
typer av medlemsubventioner. 
 
Medlemsantal 
Södra Skåningarnas Kamratförening är en av landets största militära kamratföreningar. 
Vid årsskiftet var medlemsantalet 1206 varav 811 är ständiga medlemmar. 
Kamratföreningen har under året nyrekryterat tio nya årsmedlemmar och 13 nya stän-
diga medlemmar. 
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Under året har 56 medlemmar lämnat kamratföreningen. Av dessa har 20 medlemmar 
avregistrerats på grund av utebliven betalning av årsavgiften 2012 trots två personliga 
påminnelser via brev samt påminnelser i tidningen, samt sju medlemmar avregistrerats 
på grund av adressproblem. 
Ett avsevärt arbete har nedlagts för att spåra medlemmar vars adresser inte har varit ak-
tuella. 
Kamratföreningen är medlem i Sveriges Militära Kamratföreningarnas Riksförbund och 
Riksförbundet Sveriges Militärkulturhistoriska Föreningar. 
 
Tidningen 
Tidningen Södra Skåningarna har utgivits i fyra nummer. Tidningen skickas till ca 2000 
personer. Av dessa sänds några exemplar till garnisonsexp, medan övriga sänds till 
medlemmar, kommuner, andra kamratföreningar och bibliotek. Tidningen som är Kam-
ratföreningens ansikte utåt - men även speglar verksamheten vid Regementet - präglas 
av mycket hög kvalitet och det är redaktören Arne Bengtssons förtjänst tillsammans 
med alla medarbetare som skriver, fotograferar och distribuerar tidningen. Alla nummer 
av tidningen under år 2013 har varit kamratföreningens tidning (ej förbandstidning). 
Ett särskilt tack till Inga Bengtsson, Bengt Nilsson, Egon och Ingegerd Persson, Stig 
Hansson, Evert Persson, Torsten Larsson och Stig Ahlgren som alla beredvilligt ställer 
upp med arbetet att distribuera tidningen Södra Skåningarna till våra medlemmar. 
 
Hemsida 
Kamratföreningens gamla hemsida har under året tagits bort och en ny sida har skapats. 
Sidan som är utformad av Jan Bohman i samverkan med Anneli Jansby är under fortsatt 
utveckling. Adressen till den nya hemsidan är sodraskaningarna.weebly.com 
 
Traditionskommittén 
Under året har ett stort antal visningar av traditionsrummet genomförts. Huvuddelen har 
varit ”interna” (regementets personal). 
En resa med militära förtecken genomfördes i början av oktober till Berlin, och samlade 
52 deltagare. 
Röjning av gamla museivinden har skett, och pågår. 
Viss försäljning av materiel har skett. 
 
Fordonsgruppen 
Fordonsgruppens medlemmar har under året lagt ner ett omfattande arbete på våra upp-
visningsfordon för att hålla dem ständigt körbara. Bengt Nilsson och Torsten Larsson 
lyckades med stora arbetsinsatser att få Pbv 301 körklar till Reg Dag 2013-08-25. Vissa 
bromsjusteringsarbeten kvarstår dock ännu på vagnen. 
Vid besiktning del III av strv 102 och strv 103 före regementets dag framkom att de 
fasta brandsläckarna hade passerat ”bäst före datum = 10 år”. I samband med omladd-
ning av brandsläckarna, som var märkta med :150 atm, visade  det sig att de ej uppfyllde 
de ny EU kraven på :210 atm, varför en kostbar och besvärlig nyanskaffning måste gö-
ras.  
Uppvisningskörningen av våra fordon under Regementets Dag 2013-08-25 blev utom-
ordentligt lyckad och alla vagnarna blev mycket besökta under perioden mellan de två 
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uppvisningskörningarna. Genom medverkan av medlemmar ur Landskrona och Trelle-
borgs Hemvärnsområde (Hvo) som uppsuttna pansarskyttesoldater i Pbv 301 och Pbv 
302 fick besökarna en mycket verklighetstrogen bild av vagnarnas användning och upp-
trädande. 
 
Inom gruppen pågår nu en reparation av motorn på Raptgbil 915, bestående planing av 
topplock, montering av ny topplockspackning samt reparation av ventillyftare.  
Genom medlemmarnas försorg har den tilldelade kokkärran 111 kunnat hämtas hem till 
Hallgrenska gården från sin uppställningsplats inom Landskrona Hvo. 
FortV Syd har under hösten plåtklätt större delen av Hallgrenska gården utvändigt. 
Fordonsgruppen firade sin 10-åriga verksamhet genom att medlemmarna, för sina re-
spektive, visa upp lokalerna vid Hallgrenska gården och sedan äta en gemensam måltid 
på Kaffestugan Sjöbo, en lördag i november. Detta blev mycket uppskattat. 
 
Södra Skåningaträffar  
Träffar har anordnats två gånger under året med ca 65-70 medlemmar närvarande vid 
varje träff. Vid båda tillfällena har representanter ur P 7 orienterat om läget vid P 7 och i 
samband med årsmötet talade Jan Bohman om FS 20 insats i Afghanistan. Kamratföre-
ningen har lagt ner stor energi för att få kvalificerade föredragshållare till dessa träffar.  
Traditionen är dessutom att ärtsoppa och pannkakor avnjuts under kvällen och mid-
dagen avslutas med sången till Revingehed. Efter middagen intas kaffe under gemytliga 
former.  
Träffarna är mycket uppskattade och många gamla minnen berättas. 
 
Södra Skånska regementet firade Regementets Dag 13-08-25.  
Efter regementets uppställning på Södra fältet och avlämning till C P 7, lämnade även 
Kamratföreningen med övriga anknutna kamratföreningar som också var uppställda på 
Södra fältet av till regementschefen. 
Därefter genomförde 71. mekbat tre stridsförevisningar på Södra fältet mellan kl 1200-
1500. 
I dessa förevisningar deltog även stridsfordon ur Kamratföreningens Fordonsgrupp. 
Södra skåningarnas tidning såldes av medlemmar ur Kamratföreningen. 
 
Årsavgifter 
Vid årsmötet 15 april beslöts att årsavgiften skall vara 150:- och avgiften för ständigt 
medlemskap 1300:- skall vara oförändrade. 
 
Veteranstödjare 
Kuno Larsson har utsetts som veteranstödjare inom styrelsen.  
 
Clairfelts grav  
Kamratföreningen underhåller i samverkan med regementet och officerskåren, Clairfelts 
grav, med Lars Remfors som gravrättsinnehavare. 
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Södra Skåningarnas Kamratföreningen ber att ta framföra ett stort och varmt tack till 
alla som har ställt upp och hjälpt till på något sätt i Kamratroreningen. 

Revingehed 2014-03-26 

PerNilsson 
Ordrorande 

r-' . 

Sti~ 
Kassaförvaltare 

~gG~· 
Ledamot. j 

~~ 
Jörgen Bergstrand 
Ledamot 

~~~~ 
V. ordf 

~~y~1 
Sekr 

~emf!f-
Ledamot 

c) 
tp,~~t-:ltL .tf'«~d 
Ben~-Åke Almlund 
Ledamot 
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Resultatrapport 2013

Rörelsens intäkter Kontonr Konto Perioden Period fg år
Nettoomsättning 3110 Annonintäkter tidningen 91 650 kr 119 925 kr

3115 Intäket Tidningsköp 7 040 kr 48 366 kr
3130 Muséebesök 1 100 kr 1 920 kr
3320 Övriga intäkter 594 kr 607 694 kr
3540 Försäljning produkter 14 119 kr 257 209 kr
3550 Försäljning Skåneträffar/Reg Dag etc. 15 190 kr 12 760 kr
3560 Försäljning Jubileumsboken 1 020 kr 2 530 kr
3570 Inbetalning av porto 300 kr 250 kr
3575 Föreningsresa 84 250 kr
3610 Medlemsavgifter 86 162 kr 56 645 kr
3985 Bidrag från P 7 112 440 kr 135 400 kr
3987 Bidrag från Officerskåren 5 000 kr 5 000 kr
3989 Övriga bidrag 15 000 kr 0 kr
3990 Bidrag av medlemmar ("Fonder") 35 175 kr 74 500 kr

S:a Rörelseintäkter 469 044 kr 1 322 199 kr

Rörelsens kostnader 4010 Inköp material för uh 1 058 kr 17 199 kr
4020 Inköp kontorsmateriel 1 978 kr 3 345 kr
4030 Inköp trycksaker 0 kr 8 836 kr
4040 Inköp biljetter 12 000 kr 0 kr
4050 Inköp blommor/alkohol,presentkort 5 591 kr 5 095 kr
4060 Inköp livsmedel 4 636 kr 4 680 kr
4070 Inköp frimärken 2 465 kr 4 576 kr
4080 Inköp profilprodukter 59 kr 32 719 kr
4200 Inköp inventarier 360 kr 0 kr
4210 Inköp möbler 0 kr 0 kr
5050 Larm" fordonsgruppen 9 069 kr 9 906 kr
5070 Reparationer o underhåll 64 800 kr 283 287 kr
5090 Övr kostnader 18 491 kr 2 500 kr
6211 Fast telefoni 2 061 kr 1 987 kr
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6250 Porto 359 kr 0 kr
6260 Telegram 0 kr 0 kr
6270 Förplägnad 39 055 kr 54 789 kr
6280 Logi 4 030 kr 2 800 kr
6281 Diverse 2 824 kr 1 414 kr
6282 Föreningsresa 142 125 kr
6300 Tryckkostnad tidning 115 931 kr 142 555 kr
6320 Annonsakvisitation 16 800 kr 18 600 kr
6340 Prod-fotokostnad 0 kr 79 kr
6360 Avgift central förening 500 kr 0 kr
6390 Övr kostnader 3 500 kr 4 976 kr
6400 Licenser 1 265 kr 1 200 kr
6410 Hemsidan 5 793 kr 5 000 kr
6570 Bankkostnader 1 615 kr 1 654 kr
6580 Plusgirokostnader 450 kr 491 kr
7010 Arvode muséeföreståndare 23 111 kr 42 881 kr
7020 Arvode övriga 3 500 kr 25 709 kr
7330 Kostnadsersättningar 30 980 kr 45 357 kr
7510 Arbetsgivaravgift 3 304 kr 9 358 kr
7520 Löneskatt 21 212 kr 34 949 kr
7530 Skatt kapital 0 kr

S:a Rörelsens kostnader 539 324 kr 787 830 kr
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader -70 280 kr 534 369 kr

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande result8300 Ränteintäkter bankkonto 1 051 kr 0 kr

8310 Ränteintäkter Fonder 6 485 kr 4 181 kr
Beräknat resultat -62 472 kr 538 550 kr



REVISIONSBERÄTTELSE --------------------------------------

Undertecknade,av Södra Skåningarnas Kamratförening, 

valda revisorer,får efter fullgjort uppdrag avge 

följande berättelse. 

Revisionen omfattar tiden 2013-01-01--2013-12-31. 

För fullgörandet av vårt uppdrag har föreningens 

räkenskapsmaterial,huvudbok med verifikat,bankutdrag, 

balans-och resultaträkning samt styrelsens protokoll 

granskats. 

Föreningens räkenskaper pch förvaltning har skötts 

med omsorg och noggrannhet.Vi föreslår därför att 

årsmötet fastställer förelagda balans-och resultat-

räkning samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det 

gångna räkenskapsåret. 

Revingehed 2014-03-26 

Sune Lindgren 
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Verksamhetsplan för Södra Skåningarnas Kamratförening 2014 

Mål för verksamheten 
Kamratföreningen skall: 
l. Hålla kontakt med medlemmarna och anställda vid regementet, bl.a. genom att 

- rekrytera medlemmar 
- rekrytera f.d. vpl. vid Södra skåningarna, samt övriga som visat rorsvarsintresse 

~ - genomföra två Södra Skåningaträffar 
~. Medverka till att vidmakthålla och utveckla regementets traditioner, bl.a. genom att 

- förvalta regementets traditionsrum. 
- underhålla, handha och köra regementets uppvisningsfordon, bestående av strids-

fordon och terrängbilar, som tidigare ingått i PB 7 (detta åvilar Fordonsgruppen). 
- genomföra en resa för Kamratföreningens medlemmar. 
- genomföra en resa i Södra Skåningarnas fotspår för nyanställda vid garnisonen. 
- i samverkan med regementet och officerskåren underhålla Clairfelts grav. 

3. Informera bl. a. genom att 
- ge ut tidningen Södra skåningarna i fyra nummer, både som vanlig tidning och som 

nättidning, sistnämnda med 12 månaders fördröjning 
- ständigt hålla Kamratföreningens hemsida uppdaterad 
- aktivt medverka i den försvarsdebatt som förekommer 

4. Utveckla och marknadsföra Kamratföreningen bl.a. genom att 
- delta vid firandet av Reg. Dag 
- tillhandahålla gåvor till årets bästa soldat 
- vidmakthålla samarbetet och utbytet med andra Kamratföreningar, vars traditioner 

förvaltas av regementet 
- informera och uppmuntra till medlemskap i Kamratföreningen till personer som 

känner samhörighet med Sveriges försvar, Regementet och Kamratföreningen. 

Aktiviteter under 2014 
Utsedda tillsyningsmän vårdar området vid Richters sten 
Fordonsgruppen beredd medverka med uppvisningsfordon vid militära ceremonier 
26 mars Årsmöte och Södra Skåningaträff 
april. Förberedelser ang. ev. Kamratföreningsresa 2014 
aug. Medverka vid Reg. Dag. 
nov Södra Skåningaträff 

PerNilsson 
Ordförande 


	Till ordförande för mötet valdes Per Nilsson.
	Till sekreterare för mötet valdes Anneli Jansby.
	Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2013.pdf
	Redaktör:  Arne Bengtsson.
	Året som gått
	Traditionskommittén
	Fordonsgruppen

	Bilaga 2 Resultatrapport 2013.pdf
	Blad1


