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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelsen för Lv 2 kamratförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2019.
1.

Föreningsstyrelse.

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter
Revisorer
Revisorssuppleant
Valberedning

Rutger Edwards
Fredrik Hård af Segerstad
Bertil Olsson
Åsa Grahn
Ingemar Fransson
Kjell Pettersson
Ingemar Gutenberg
Jim Bjurqvist
Pekka Hammartoft
Rolf Engström
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 2019-12-31.

Hedersmedlemmar
6
(6)
Befriade årsavgift
2
(2)
Årsbetalande medlemmar 170
(175)
178
(183)
Medlemsantalet har minskat med fem (5) medlemmar sedan 2018-12-31.
Siffrorna inom parantes är antalet medlemmar 2018-12-31.
Medlemsantalet för 2019 är anmält till Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund.
Nedanstående siffror visar hur många medlemmar som löst medlemskap för 2019.
Hedersmedlemmar
F.d. förbandschef + en till
Löst medlemskap för 2019
2.2

6
2
155

Avgifter.

Årsavgiften fastställd till 50:-/år

Befriade från årsavgift
Befriade från årsavgift
19 ej betalt för 2019
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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 2019:
 årsmöte 6 mars
 föreningsmöte 4 april
 nationaldagsfirande 6 juni
 föreningsmöte 7 november
 julavslutning 12 december
Årsmöte 2019
Årsmötet hölls onsdag 6 mars på Gotlands försvarsmuseum i Tingstäde och samlade 19
medlemmar. Efter parentation av bortgångna medlemmar, genomfördes årsmötet utan några
överraskningar. Medlemsantalet ligger på en stadig nivå runt 180 och ekonomin är fortsatt
mycket stark.
Samtliga funktionärer omvaldes och under året tar vår nya kassör Åsa Grahn över på riktigt
efter att under 2018 varit praktikant på befattningen. Efter årsmötet informerade Mats
Ekeroth, ordförande i museet, om bl.a. nationaldagsfirandet och museivärdskapet.
Efter mötet ärtmiddag i restaurangen, stämningen vid borden var hjärtlig och samtalen
intensiva.
Föreningsmöte vår
Torsdag 4 april genomförde föreningen ett av många medlemmar emotsett besök vid nya P 18
på Tofta. 25 medlemmar och anhöriga samlades i strålande sol med snål vind vid
garnisonsvakten. Där mötte regementschefen och vår medlem Mattias Ardin.
I samlad tropp gick vi först till de byggnader, som idag används som befälsrum och kontor.
Det är en interimslösning, byggnaderna kommer att tas bort när permanenta byggnader och
kanske ett kanslihus för regementsledningen mm. är byggd om något år. Nästa stopp var ett
besök i ett av de garage, som för några år sedan byggdes för de stridsvagnar, som överfördes
till Gotland. Nu var de varmgarage och inhyste ett antal stridsfordon 90. Vi förflyttade oss
sedan till en central plats i den gigantiska byggarbetsplatsen, där vi fick en orientering om vad
som redan var färdigt, påbörjat eller planerat. Skärmtak, drivmedelsanläggning, plutonsförråd,
hall för fysiska aktiviteter mm. och så småningom kaserner för värnpliktiga och ett
repetitionsövningsläger. Hela komplexet är omgivet av ett drygt 5 km långt staket. På själva
fältet är en skjutbana planerad, så att nuvarande banor på gamla regementsområdet kan
lämnas. Bygget är större än vad man kan ana utifrån skisser och vad man ser från landsvägen.
Allt kommer inte att vara klart förrän en bit in på 2020-talet.
Besöket avslutades vid garnisonsvakten, där överste Ardin avtackades för en mycket
intressant guidning och undertecknad överlämnade kamratföreningens bordsstandar till
regementet. Huvuddelen av sällskapet, en aning genomfrusna då set alltid är kallt på fältet, tog
sig sedan till restaurang Visborg, där lunch intogs. Glädjande att notera var, att många av
deltagarna aldrig eller sällan deltagit i våra möten. Det får ses som ett kvitto på att
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nyfikenheten på nya P 18 är stort. Då det råder fotoförbud vid regementet, togs en gruppbild
med neutral bakgrund.
Föreningsmöte höst.
Föreningens höstmöte genomfördes som studiebesök vid Svenska spel. Av outgrundliga
anledningar deltog endast fem medlemmar, ett ”all time low”.
Fredrik Hård af Segerstad, föreningens vice ordförande, mötte upp vid entrén och efter att vi
försetts med besöksbrickor gick vi till lokalen Gräsroten. Fredrik började med en kort
presentation av sig själv och sina arbetsuppgifter. Svenska spel bildades 1997 då de tidigare
Penninglotteriet och Tipstjänst slogs samman. Svenska spel är ett statligt ägt företag, som
årligen genererar drygt 4 miljarder kronor till statskassan. En delverksamhet, som kallas
Gräsroten, delar årligen ut 50 miljoner kronor som stöd till bl.a. breddidrott för ungdomar.
Antalet anställda inom Svenska spel är 2100 varav 400 vid huvudkontoret och verksamheten i
Visby. I hela landet finns c:a 6500 spelombud i varuhus och kiosker mm. och man verkar
förutom i Visby i Solna och med kasinon i Stockholm, Malmö, Göteborg och Sundsvall.
Mottot är att spel skall vara till glädje för alla och man har system som upptäcker potentiella
spelmissbrukare. Dessa blir uppringda och blir påtalade om att de är i riskzonen. Man har
också möjligheter att stänga av spelare för kortare eller längre tidsperioder. Efter
genomgången begav vi oss till den lokal varifrån hela systemet övervakas. Naturligtvis en
mängd datorskärmar och storbildsskärmar med en mängd information. Platsen är bemannad
dygnet runt året runt liksom kundmottagningen. Logiskt, spel pågår ju konstant. Det var
imponerande att ta del av den mångfacetterade verksamheten inom Svenska spel. De fem
deltagarna begav sig efter besöket till restaurang Visborg för lunch.
Julavslutning
P 18 och 18.stridsgruppen genomförde sin julavslutning i S:t Maria domkyrka. Med musik av
Arméns musikkår under ledning av sergeant Anders Rehnberg, betraktelse av regementspastor
Ulf Kundler samt befordrings- och medaljceremoni av överste Mattias Ardin. Efter ceremonin
genomförde regementet fackeltåg genom Visby.
Kamratföreningarnas medlemmar var efter ceremonin inbjudna till julkaffe i Församlingshuset, där många glada återseenden skedde.
Representation.
Föreningen deltog med fana vid firandet av ”nya” Gotlands regementes första högtidsdag
5 februari vid Hallbros på Tofta. Fanförare var Rutger Edwards och Göran Hellström.
Föreningen deltog med fana vid Nationaldagsfirandet i Tingstäde. Fanförare var Jim
Bjurquist.
Ordföranden deltog i redaktörsmöte och Luftvärnsregementets sommaravslutning 13-14
juni.
Föreningen uppvaktade med telegram följande i samband med deras födelsedagar
Stig Schyldt
75 år 8 mars
Göran Hellström
70 år 26 maj
Mattias Ardin
50 år 29 maj
Erik Engström
85 år 7 juli
Ingemar Gutenberg
65 år 22 september
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4.1

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

P 18- A 7- Lv 2- KA 3 kamratföreningars tidskrift med Göran Hellström som redaktör, utkom
i slutet av december. I år ett ovanligt fullspäckat nummer föranlett av den utökade militära
etableringen på Gotland men inte minst den påbörjade uppbyggnaden av ett nytt totalförsvar.
4.2

Luftvärnsregementets kamrater

Luftvärnsregementets kamrater, med Göran Hellström som huvudredaktör, 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 kamrat-föreningarnas material.
4.3

Kamratföreningens hemsida.

Föreningen har sedan 2005 en egen hemsida, www.lv2kamratforening.se. Hemsidan
uppdateras av Fredrik Hård af Segerstad.
5

Ekonomi

Föreningen har god ekonomi. Behållningen 2019-12-31 var XXXX SEK.
Informationsbrev med inbetalningskort har i december utsänts till medlemmarna. Antalet
medlemmar som betalt medlemsavgift för 2019 är 155.
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 15 pass som museivärd. Sju medlemmar delade på passen.
6.3

Museets utveckling

Antalet medlemmar som verkar som volontärer och medverkar i utvecklingen av museet är
relativt konstant men ligger på en låg nivå. Insatser har framför allt gjorts i flyg-och
marindelarna och under året färdigställdes två separatutställningar med bäring på luftvärnet
och luftförsvaret. Insatserna och målsättningarna för 2018 och framåt har formaliserats.
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6.4

Strålkastargruppen

Strålkastargruppen har under året bestått av Göran Hellström, Karl-Gunnar Claesson, Åke
Vestergren och Ingemar Gutenberg. Premiärlysning var i samband med pubkväll 26 oktober
2013. Strålkastaren har ej använts under 2019.

Rutger Edwards
ordförande

Fredrik Hård af Segerstad
vice ordförande

Bertil Olsson
sekreterare

Åsa Grahn
kassör

Ingemar Fransson
ledamot

Ingemar Gutenberg
ledamot

Kjell Pettersson
ledamot

