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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 

Styrelsen för Lv 2 kamratförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2021. 

 

1. Föreningsstyrelse  

 

 

Ordförande  Rutger Edwards   

Vice ordförande Fredrik Hård af Segerstad   

Sekreterare  Bertil Olsson 

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 ( 

t.o.m. 2021-02-16 ) som redaktör för kamratföreningstidskrifterna. 

 

2. Statistiska uppgifter 

 

2.1 Medlemmar 2021-12-31. 

 

Hedersmedlemmar    5            (6)  

Befriade årsavgift                  2            (2)                                      

Årsbetalande medlemmar  159          (166) 

  166          (174) 

Medlemsantalet har minskat med åtta (8) medlemmar sedan 2020-12-31. 

Siffrorna inom parantes är antalet medlemmar 2020-12-31. 

 

Medlemsantalet för 2021 är anmält till Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund. 

 

Nedanstående siffror visar hur många medlemmar som löst medlemskap för 2021. 

 

Hedersmedlemmar                    6                           Befriade från årsavgift 

F.d. förbandschef + en till        2                            Befriade från årsavgift 

Löst medlemskap för 2021     143                         16 ej betalt för 2021 

 

2.2 Avgifter. 

 

Årsavgiften fastställd till 50:-/år 
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3. Verksamhet 

 

3.1                   Sammanträden 

 

Under perioden har det avhållits tre (3) protokollförda styrelsemöten. Ett (1) föreningsmöte 

och årsmötet kunde genomföras.   

 

 

3.2 Inbjudan.  

 

Kamratföreningen har bjudit in medlemmarna till följande aktiviteter under 2021: 

• årsmöte och manifestation av 20-årsdagen av nedläggningen 28 augusti 

• föreningsmöte 21 oktober 

Pandemin under året medförde att vårmötet, nationaldagsfirandet och julbönen utgick. 

 

Årsmöte 2021 och manifestation av nedläggningen 

Årsmötet och manifestationen av 20-årsdagen av nedläggningen hölls lördag 28 augusti på 

Gotlands försvarsmuseum i Tingstäde och samlade 18 medlemmar och 6 gäster. Efter 

parentation av bortgångna medlemmar, genomfördes årsmötet utan några överraskningar. 

Medlemsantalet har en sjunkande trend och ligger vid årsskiftet på 166 stycken och ekonomin 

är fortsatt mycket stark. 

Samtliga funktionärer omvaldes.  

Efter årsmötet hölls manifestationen av nedläggningen. Ordföranden gjorde en resumé av 

förbandets och kamratföreningens historia och utveckling samt vad som har hänt i truppslaget 

efter 2000.   

Efter mötena middag i restaurangen, stämningen vid borden var hjärtlig och samtalen 

intensiva.  

 

Föreningsmöte höst 

Torsdag 21 oktober kunde föreningen genomföra sitt höstmöte. 17 deltagare, medlemmar och 

gäster, fick av Kermith Larsson, chef Utbildningsgrupp Gotland, åhöra ett mycket initierat 

och informativt föredrag om utbildningsgeuppen, Gotlands hemvärn och regementet P 18. 

Kermith avtackades med en ask Merci och som seden bjuder intog alla lunch i restaurang P 18 

matsal.                

 

 

 3.3                 Representation och uppvaktningar 

 

     Luftvärnets samtliga kamratföreningar hedrade Göran Hellström med en gemensam krans    

     vid hans jordfästning i Barlingbo kyrka 8 april.    
 

     Föreningen uppvaktade med telegram följande i samband med hans födelsedag 

Bertil Olsson                  80 år    21 december 

 

Föreningens ordförande tilldelades vid SMKR regionala möte 24 november i Marinstugan 

SMKR medalj i guld för sina insatser för kamratföreningen. 
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                            Tidskrifter 

 

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

 

P 18- A 7- Lv 2- KA 3 kamratföreningars tidskrift utkom i slutet av december. Ett omfattande 

nummer med artiklar om utvecklingen av Gotlands regemente, händelser i museet och 

reportage från kamratföreningarnas verksamheter. 

    

4.2                      Luftvärnsregementets kamrater 

 

Luftvärnsregementets kamrater 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, utvecklingen i truppslaget samt kamrat-

föreningarnas material. 

 

4.3                      Kamratföreningens hemsida och Facebook-grupp. 

 

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

uppdateras av Fredrik Hård af Segerstad. 

Facebook-grupp påbörjades under 2020 och administreras av Fredrik Hård af Segerstad.  

 

5        Ekonomi 

 

Föreningen har god ekonomi. Behållningen 21-12-31 var 162 913:28 SEK. Egentligen       

154 163:28 SEK, då arvodet till Pia Wahlgren för arbetet med lay-out av Luftvärns-

regementets kamrater 2/2021på 8750 SEK egentligen skulle utbetalats under 2021.  

Informationsbrev med inbetalningskort har i december utsänts till medlemmarna.  

 

                       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 i boksamlingen.  

 

 

 

 

 

 

http://www.lv2kamratforening.se/
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6.4                     Strålkastargruppen 

 

Strålkastargruppen har under året varit vilande. Premiärlysning var i samband med pubkväll 

26 oktober 2013.    

 

 

 

 

      

Rutger Edwards                   Fredrik Hård af Segerstad           Bertil Olsson 

ordförande                           vice ordförande                            sekreterare 

 

 

 

Åsa Grahn                           Ingemar Fransson                        Ingemar Gutenberg                       

kassör                                   ledamot                                       ledamot 

 

 

 

Kjell Pettersson                      

ledamot                                                                        
 

 


