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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 

Styrelsen för Lv 2 kamratförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2018. 
 

1. Föreningsstyrelse.  
 
 
Ordförande  Rutger Edwards   
Vice ordförande Fredrik Hård af Segerstad   
Sekreterare  Bertil Olsson 
Kassör  Torsten Enström 
Biträdande kassör               Åsa Grahn 
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 2018-12-31. 
 
Hedersmedlemmar    6            (6)  
Befriade årsavgift                  2            (2)                                      
Årsbetalande medlemmar  175          (174) 
  183          (182) 
Medlemsantalet har ökat med en (1) medlemmar sedan 2017-12-31. 
Siffrorna inom parantes är antalet medlemmar 2017-12-31. 
 
Medlemsantalet för 2018 är anmält till Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund. 
 
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     154                         19 ej betalt för 2018 
 
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, två (2) föreningsmöten 
och årsmöte.   
 
 
3.2 Inbjudan.  
 
Kamratföreningen har bjudit in medlemmarna till följande aktiviteter under 2018: 

 årsmöte 7 mars 
 föreningsmöte 26 april 
 robotskjutning på Tofta 26 september 
 föreningsmöte 8 november 
 julavslutning 13 december 

 
Årsmöte 2018 
Onsdag 7 genomfördes årsmöte 2018 i Gotlands försvarsmuseum i Tingstäde med deltagande 
av 21 medlemmar, varav några inte deltagit på åtskilliga år. 
Sedvanligt inleddes mötet med parentation av två bortgångna medlemmar varefter 
ordföranden kort kommenterade vad som är på gång materielmässigt inom truppslaget med 
införande av två nya robotsystem, tillförsel av luftvärnskanonvagn 90 till stridsgrupp Gotland 
samt att både chefen Gotlands regemente och chefen Livgardet har sina rötter i luftvärnet. 
Dagordningen avverkades i rask takt och för första gången på flera år blev det förändringar i 
styrelsen. Torsten Enström avgick med ålderns rätt och efter många år på posten som kassör 
och ersattes av Åsa Grahn. 
Både föreningens ekonomi och medlemsantalet är stabila och antalet nya medlemmar har 
uppvägt de som gått ur tiden eller lämnat föreningen. Vi kan se framtiden an med tillförsikt. 
Efter mötet blev det som traditionen bjuder, ärtor och pannkakor i museets matsal 
 
Föreningsmöte vår 
Torsdag 26 april samlades 18 medlemmar och anhöriga på restaurang Visborg för vårens 
föreningsmöte. Att vi fått överge Marinstugan för våra aktiviteter berodde på att Flottans män 
inte fått förlängt avtal med regionen och i mars tvingats lämna sin stuga. Stugan skall enligt 
plan rivas nästa vår, därmed försvinner den sista resten av vårt förbands ursprungliga 
förläggning. 
Efter ett par korta inledningsord av undertecknad, berättade chefen för Gotlands regemente, 
överste Mattias Ardin, om dagsläget. Riksdagen tog beslutet att nyetablera regementet den 17 
december 2017 och förkortningen P 18 var logisk med hänsyn taget till traditioner och att det 
är en väletablerad benämning. Tidsförhållandena är att upprättandet skedde 1 januari i år och 
vid halvårsskiftet 30 juni skall 32. hemvärnsbataljonen, Utbildningsgrupp Gotland (UGG) och 
Tofta övnings-och skjutfält övergå att lyda under regementet. 1 januari 2019 skall 
vaktplutonen om 40 befäl och soldater överföras från P 4 till P 18 och senast 31 december 
samma år övergår 18. stridsgruppen att lyda under P 18. Uppgifterna för regementet är att 
utveckla och vidmakthålla krigsförbanden och svara för markterritoriell och taktisk ledning. 
Nuvarande gruppering på tre platser (F 17 GOT, Sjöbevakningscentralen och UGG) är en 
akut lösning. En permanent lösning blir det först 2023 när all byggnation skall vara klar. 
Huruvida allt skall vara på ett och samma ställe på Tofta-fältet var tydligen inte helt klart med 
tanke på sårbarheten. Det kan vara oklokt att ha alla äggen i en korg. 
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Ardin trodde inte att Gotland blir en egen militärregion, men det hänger samman med den 
översyn av landets indelning som pågår. Regementets traditioner blir samma som ”gamla” P 
18 vad avser marsch, fälttecken o.s.v. och rekrytering av en ny Harald (maskot och gutefår) 
pågår. Avslutningsvis berörde Ardin den utveckling av totalförsvaret som är på gång och att 
det kan bli aktuellt med utbildning av värnpliktiga från 2020. Idag finns endast kapacitet att 
utbilda 40 soldater. Förläggningsutrymmena är det som idag är begränsande. 
Den 21 maj skedde invigningen av regementet vid en ceremoni vid Oskarsstenen och i 
närvaro av Konungen, ÖB och försvarsministern. Det blev en historisk händelse, invigning av 
ett nytt arméregemente har inte skett sedan 1940-talet. Regementschefen och han medarbetare 
har många uppgifter att ta tag i och lösa, men samtidigt en stimulerande uppgift att få bygga 
upp, inte riva ner, som vi fick nog av för 20 år sedan. Efter ett intressant föredrag kunde 
deltagarna välja mellan Visborgs utmärkta ärtor eller alternativa rätter.  
 
Robotskjutning på Tofta. 
Luftvärnsregementet övade på Gotland i september och sköt skarpt med robot 70 den 25 och 
26 på Toftafältet. En grupp från Irland deltog också. Under tisdagen den 25 sköts sammanlagt 
18 robotar, både i dager och i mörker. Systemet har idag mörkerkapacitet genom att man 
monterar på en bildförstärkare. 
Som åskådare till skjutningen på onsdag den 26 var kamratföreningens medlemmar inbjudna 
och 10 medlemmar (och två söner) samlades vid Suderbys herrgård, vår ciceron kapten 
Mogens Berger mötte upp. Kapten Berger informerade oss bl.a. om tisdagens skjutningar och 
orienterade om systemets prestanda, innan vi i kolonn körde till Blåhälls före detta fiskeläge, 
där vi informerades om säkerhetsbestämmelser, hörselskydd delades ut och vi tog på oss 
hjälmar. Det blev en ganska lång väntan i snålblåsten innan all säkerhet var klar och flygaren 
flugit in den exakta kursen. Inte helt lätt, målkorven hänger i en tre kilometer lång vajer vilket 
gör att flygaren måste ta ut rejäla svängar för att komma på rätt kurs. Så småningom körde 
gruppens pansarterrängbil in och grupperingen genomfördes. Vilken skillnad mot forna tiders 
presenningstäckta terrängbil 221 helt utan splitterskydd! En grupp består av åtta soldater, 
endast skytt och laddare/målobservatör står ute, stridsledaren med medhjälpare sitter inne i 
pansarterrängbilen, som har en fordonsmonterad automatkanon för eget skydd. 
Skjutförhållandena var inte de bästa, frisk och tidvis byig vind. Skytten, fast anställda 
soldaten Selma Mellberg från Halmstad, sköt inte på fösta löpan, då hon bedömde att allt inte 
var korrekt. Vid andra löpan gick skottet, och Selma fick en zonrörsträff till både hennes och 
åskådarnas förtjusning. Efteråt fick vi möjlighet att träffa en påtagligt nöjd och stolt Selma. 
Före återfärd till Suderbys fick medlemmarna bekanta sig närmare med spaningsradarn 
(underrättelseenhet) UndE 23. Innan vi skildes åt delade kapten Berger ut presenter till 
medlemmarna och undertecknad tackade såväl regementet som kapten Berger för inbjudan 
och förnämlig guidning. I tilltagande skymning kunde nöjda kamratföreningsmedlemmar ta 
sig hemåt för att tina upp.   
 
Föreningsmöte höst. 
Torsdag 8 november samlades 18 medlemmar och anhöriga till föreningens höstmöte med 
föredrag. Föredragshållare var överstelöjtnant Sven-Åke Asklander, som har sin bakgrund 
som officer vid A 7. 
Han var regementets chef perioden1 juli 1999 t.o.m. 6 mars 2000, alltså regementets näst siste 
chef. Efter att ha lämnat trupplivet på A 7 gjorde Sven-Åke en gedigen och mångårig 
tjänstgöring på militära befattningar utomlands. Under perioderna 2000 till 2003, 2009 0ch 
2012 fram till pensioneringen 2016, d.v.s. under åtta år, tjänstgjorde han vid den svenska EU-
representationen i Bryssel. Den är Sveriges största utlandsmyndighet med c:a 135 anställda. 
Uppgifterna var rådgivande och mångfasetterade och bestod bl.a. i att delta i en mängd möten 
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och sedan skriva rapporter hem. Dessa rapporter skulle vara klara till midnatt respektive dag, 
vilket medförde mycket kvällsarbete. 
Våren 2011 tjänstgjorde Sven-Åke sex månader i Kosovo och han kommenterade situationen 
på Balkan och även sina intryck från Bryssel beträffande Brexit. Under perioden 2005-2008 
var Sven-Åke försvarsattaché i Japan och Sydkorea och vi fick en inblick i hur den militära 
situationen är i området. Det är Fjärran Österns Östersjöområde med en liknande strategisk 
situation som den vi har. 
Sven-Åkes framställning var belysande och grundlig, och vi fick en bra inblick av hur 
komplicerat internationellt samarbete är på dessa höga nivåer. Synpunkter och åsikter skall 
jämkas och förhandlas innan beslut fattas, det kan då dra ut på tiden och slutprodukten kan bli 
något urvattnad.     
 
Julavslutning 
Den under senare år genomförda julbönen i kamratföreningarnas regi var 2018 ersatt med en 
julavslutning i Gotlands regementes regi. Det var framför allt en konkret följd av att 
Officerskören lagts ner. Programmet var väsentligt nerkortat till c:a 30 minuter. 
Gotlandsmusiken spelade ett antal julsånger, betraktelse av kyrkoherde Per Mellqvist och tal 
av regementschefen Mattias Ardin. Efteråt sedvanligt julkaffe i Församlingshuset. 
Hur många kamratföreningsmedlemmar som deltog är svårt att uppskatta.                                                      

  
 

3.3                   Representation. 
 
Föreningen deltog med fana vid Nationaldagsfirandet i Tingstäde. Fanförare var Rutger 
Edwards och Jim Bjurquist. 
Ordföranden och Göran Hellström deltog i redaktörsmöte och Luftvärnsregementets 
sommaravslutning 19-20 juni. 
 

3.4 Uppvaktning 
 
      Föreningen uppvaktade med telegram följande i samband med deras födelsedagar 

Lennart Klevensparr             65 år  21 juni 
Benkt Kullgard                     75 år   5 juli 
Hans Ahldén                         85 år   3 augusti 
Åsa Grahn                            50 år    6 augusti 
Torsten Enström                   85 år  29 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 i slutet av 
december. 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 
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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 2018 har 
antalet unika besökare varit 7202. Hemsidan uppdateras av Alf Lindström. 
 
5        Ekonomi 
 
Föreningen har god ekonomi. Behållningen 2018-12-31 var xxxx SEK. 
Informationsbrev med inbetalningskort har i december utsänts till medlemmarna. Antalet 
medlemmar som betalt medlemsavgift för 2018 är 154. 
 
6.       Gotlands försvarsmuseum. 
 
6.1                      Representation 
 
Föreningen representeras i Gotlands försvarsmuseums styrelse av Mats Ekeroth, tillika 
ordförande i museets styrelse. 
 
6.2                      Museivärdar 
 
Föreningen fick sig tilldelad 19 pass som museivärd. Sju medlemmar delade på passen. 
 
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 2018.   
 
      
Rutger Edwards                   Fredrik Hård af Segerstad           Bertil Olsson 
ordförande                           vice ordförande                            sekreterare 
 
 
 
Torsten Enström                  Ingemar Fransson                        Ingemar Gutenberg                       
kassör                                   ledamot                                       ledamot 
 
 
 
Kjell Pettersson                    Åsa Grahn  
ledamot     bitr. kassör                                                                   
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