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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 

Styrelsen för Lv 2 Kamratförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2017. 

 

1. Föreningsstyrelse.  

 

 

Ordförande  Rutger Edwards   

Vice ordförande Fredrik Hård af Segerstad   

Sekreterare  Bertil Olsson 

Kassör  Torsten Enström 

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, Göran Hellström som 

redaktör för kamratföreningstidskrifterna och Åsa Grahn som biträdande kassör. 

 

2. Statistiska uppgifter. 

 

2.1 Medlemmar 2017-12-31. 

 

Hedersmedlemmar    6            (6)  

Befriade årsavgift                  2            (2)                                      

Årsbetalande medlemmar  174          (172) 

  182          (180) 

Medlemsantalet har ökat med två (2) medlemmar sedan 2016-12-31. 

Siffrorna inom parantes är antalet medlemmar 2016-12-31. 

 

Ovanstående siffror för 2017 kommer att anmälas till Sveriges Militära Kamratföreningars 

Riksförbund som medlemsstatistik efter årsmötet. 

 

Nedanstående siffror visar hur många medlemmar som löst medlemskap för 2018. 

 

Hedersmedlemmar                    6                           Befriade från årsavgift 

F.d. förbandschefer m.fl.           2                           Befriade från årsavgift 

Löst medlemskap för 2018     118                         15 ej betalt för 2017 

 

2.2 Avgifter. 

 

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

 

3.1                  Sammanträden 

 

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 kamratföreningens medlemmar inbjudna.  

 

 

3.2 Inbjudan.  

 

Kamratföreningen har bjudit in medlemmarna till följande aktiviteter under 2017: 

 Fredsbaskrarna Gotland vårmöte 7 mars 

 årsmöte 8 mars 

 föreningsmöte 27 april 

 Fredsbaskrarna Gotland höstmöte 4 oktober 

 föreningsmöte 9 november 

 julbön 14 december 

 

Fredsbaskrarnas Gotland vårmöte 

 

Årsmöte 2017 

Onsdag 8 mars genomfördes årsmöte 2017 i Försvarsmuseet i Tingstäde. 19 medlemmar, 

vilket är runt 20 % av medlemmarna på Gotland, deltog. Särskild gäst var ordföranden i 

museet, Rolf Larsson. Mötet inleddes med kort parentation av sex bortgångna medlemmar, 

varav två f.d. förbandschefer. 

Dagordningen avverkades i rask takt och bjöd inte på några överraskningar. Samtliga 

funktionärer omvaldes. Styrelsen består av Rutger Edwards (ordförande), Fredrik Hård af 

Segerstad )vice ordförande), Bertil Olsson (sekreterare), Torsten Enström (kassör), Ingemar 

Fransson, Ingemar Gutenberg och Kjell Pettersson (ledamöter). Revisorer är Pekka 

Hammartoft och Jim Bjurquist med suppleant Rolf Engström. Valberedningen med Börje 

Kavhed (smk) och Sten-Göran Åman fick också förnyat förtroende. Vid det konstituerande 

styrelsemötet adjungerades Åsa Grahn som biträdande kassör. Efter mötet avnjöts museets 

fina ärtsoppa och pannkakor. 

 

Föreningsmöte vår 

Det traditionella vårmötet med ärtlunch i Marinstugan genomfördes torsdag 27 april i 

strålande vårsol. 15 medlemmar med 6 anhöriga deltog. Inledningsvis kommenterade 

ordföranden kortfattat vad som händer och är på gång i vårt truppslag – införande av rbs 98 

IRIS-T, beställning av ersättare till rbs 97 HAWK innan årsskiftet, tillförsel av 

luftvärnskanonvagn 90 under 2018 och att Lvreg tillsammans med Arméns jägarbataljon 

under våren- försommaren svarar för beredskapen på ön innan 18.stridsgruppen grupperas 

permanent.  

Dagens föreläsare var Johan Melin- Porsgaard, chef på F 17 GOT, och han berättade om 

Heavy Airlift Wing (ung. Tung transportflygdivision), som är baserad i Pápa i Ungern. Johan, 

i botten flygtekniker, tjänstgjorde under några år vid divisionen, som består av tre 

transportflygplan Boeing C 17 Globemaster. Planen har 12 delägare, varav Sverige är ett och 

varje land disponerar ett visst antal timmar flygtid årligen. De övriga länderna är Bulgarien, 

Estland, Finland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Slovenien, Ungern och 

USA. Planen är mycket stora, kan lasta 77 ton och har en maximal startvikt på 265 ton. 
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Lastutrymmet kan konfigureras allt efter behov. Maskinen är robust, kan landa och starta på 

primitiva flygfält och är utrustade med motmedel mot olika typer av luftvärn. Räckvidden 

utan lufttankning är 520 mil och marschhastigheten 830 km/h. Besättningarna är blandade. 

Orsaken till att Sverige gick in som delägare var den då rådande doktrinen att Sverige skulle 

ha mycket trupp utomlands och verka internationellt med bl.a. Nordic battlegroup. Det fanns 

då ett behov att snabbt kunna flytta större förband och då räckte inte våra tp 84 Hercules till. 

Divisionen etablerades i juli 2009 och antalet svenskar är 20-25 stycken över tiden. 

Flygdivisionen består av c:a 700 personer från delägarländerna och befattningarna på alla 

nivåer roterar mellan länderna. Det gemensamma språket är naturligtvis engelska, den 

tjänstgörande personalen har med sina familjer och därav följer att man har fått etablera en 

egen skola för barnen. För många av åhörarna var det nog en nyhet att divisionen finns och 

kanske ännu mer Sveriges delägarskap. 

 

Fredsbaskrarnas Gotland höstmöte. 

Mötet hölls onsdag 4 oktober i Arbetarrörelsens hus. Föredrag om insatsen i Mali av 

överstelöjtnant Jonas Nilsson. Ett fåtal av Lv 2 kf medlemmar deltog. 

 

Föreningsmöte höst. 

I ett gråkallt höstväder torsdag den 9 november samlades 20 medlemmar och anhöriga i 

Marinstugan för att njuta av restaurang Visborgs ärtor med pannkakor efter att först ha hört på 

ett föredrag av örlogskapten Christer Wallin över ämnet ”Sjövärnskåren på Gotland”. 

Sjövärnskåren började som ett lokalt initiativ på västkusten 1913 som Frivilliga 

motorbåtsflottiljen. 1915 bildades Sveriges frivilliga motorbåtskår, SFMK, som 1941 

ombildades till Sjövärnskåren, SVK. Idag är det en frivillighetsorganisation, verksam på ett 

15-tal platser runt om i landet, som får ekonomiskt stöd från Försvarsmakten och MSB 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Verksamheten i Gotlands sjövärnskår 

omfattar utbildning av olika slag, militära övningar som minfällning och transporter av 

Hemvärnets personal, materieltransporter för Länsstyrelsen till Sandön och andra platser, 

genomförande av KFÖ (krigsförbandsövningar) som båtpluton i Gotlands hemvärnsbataljon 

mm.mm. Ungdomsverksamheten är omfattande och en viktig del i kårens verksamhet. Idag 

har kåren två båtar, f.d. bojbåten SVK 13 Hoburg och trossbåten SVK 603 Fårö och basering 

är f.d. marinhamnen i Fårösund.  

 

Julbön 

Till julbönen 14 december kom 350 personer. En fantastiskt fin uppslutning. Många kom 

säkert för att en sista gång (no fake news) kunna få njuta av Officerskören. Nu när dera 

musikaliska gärning är till ända. Gotlands officerskör bjöd på sex stycken och ett stod 

Lillåkrekvartetten helt själva för. Allt under dirigent Bertil Wessmans ledning. 

Stråkkvartettens musik gifte sig mycket fint med körens olika sånger. Malin Martis, denna 

underbara solist, är i en klass för sig som det alltid är lika underbart att lyssna till. Kören 

avslöt med ”Låt jubelsången stiga”, av J.O. Kulander, en värdig och inte minst ett symboliskt 

stycke , nu i samband med körens sista framträdande. Kyrkoherde var Emil Stenhammar som 

i sin betraktelse knöt an till beredskap, både militärt och i advent. Organisten Claes Holmgren 

tog ut svängarna både på den stora och lilla orgeln. Något som uppskattades av många. Hur 

blir det med julbön 2018? Alltsedan 2005, efter nedläggningen av dåvarande P 18, har de 

militära kamratföreningarna organiserat julbönen, som inte skulle ha kunnat genomföras utan 

Utbildningsgrupp Gotlands helhjärtade stöd. I kyrkan var bl.a. chefen för Gotlands regemente 

på plats och det kan tänkas att de för traditionen vidare.                                                    
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3.3                   Representation. 

 

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

Bjurquist och Göran Hellström. 

Ordföranden och Göran Hellström deltog i redaktörsmöte och firandet av luftvärnet 75 år i 

Halmstad 25-26 augusti. 

 

3.4 Uppvaktning 

 

      Föreningen uppvaktade med telegram följande i samband med deras födelsedagar 

Leif Gunnerhell 75 år   8 mars 

Kjell Pettersson 75 år   8 juli 

Börje Kavhed 75 år   17 september 

 

4. Tidskrifter 

 

4.1                     P 18-A 7-Lv 2-KA 3 kamratföreningars tidskrift 

 

P 18, A 7, Lv 2 och KA 3 kamratföreningars gemensamma tidskrift, som numera ligger under 

Gotlands försvarsmuseums vingar och med Göran Hellström som redaktör, utkom med ett 

utökat nummer i slutet av december. Övning Aurora och den utökade militära aktiviteten på 

ön med bl.a. etableringen av Gotlands regemente genererar nya och intressanta uppslag. 

    

4.2                      Luftvärnsregementets kamrater            

 

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

året. Tidskriften innehåller c:a 45 sidor och luftvärnets samtliga kamratföreningar disponerar 

4-5 sidor vardera. Innehållet är artiklar om verksamheten vid regementet och utvecklingen i 

truppslaget samt kamratföreningarnas material. 

 

4.3                      Kamratföreningens hemsida. 

 

Föreningen har sedan 2005 en egen hemsida, www.lv2kamratforening.se. Under 2017 har 

antalet unika besökare varit 6172. Hemsidan uppdateras av Alf Lindström. 

 

5        Ekonomi 

 

Föreningen har god ekonomi. Behållningen 2017-12-31 var 140.525,08 SEK. 

Informationsbrev med inbetalningskort har i december utsänts till medlemmarna. Antalet 

medlemmar som betalt medlemsavgift för 2017 är 157. 

 

 

6.       Gotlands försvarsmuseum. 

 

6.1                      Representation 

 

Föreningen representeras i Gotlands försvarsmuseums styrelse av Mats Ekeroth, tillika 

ordförande i museets styrelse. 

 

 

http://www.lv2kamratforening.se/
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6.2                      Museivärdar 

 

Föreningen fick sig tilldelad 17 pass som museivärd. Sex medlemmar delade på passen och 

Jim Bjurquist tog merparten. 

 

6.3                      Museets utveckling 

 

Ett antal medlemmar har under året varit delaktiga i utvecklingen av museet. Det har framför 

allt gällt insatser i flyg – och marindelen, i arkiv och i bibliotek. Insatserna och 

målsättningarna för 2018 och framåt har formaliserats. 

 

6.4                     Strålkastargruppen 

 

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

Vestergren och Ingemar Gutenberg. Premiärlysning var i samband med pubkväll 26 oktober 

2013. Strålkastaren har ej använts under 2017.  

 

 

 

  

 

      

Rutger Edwards                   Fredrik Hård af Segerstad           Bertil Olsson 

ordförande                           vice ordförande                            sekreterare 

 

 

 

 

Torsten Enström                  Ingemar Fransson                        Ingemar Gutenberg                      

kassör                                   ledamot                                       ledamot 

 

 

 

 

Kjell Pettersson 

ledamot                                                                        
 

 

 


