FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING
(F14,FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

Styrelsens svar på Anders Hörströms motion till Flottiljområdets kamrat och
veteranförenings årsmöte 2021
”Motion till Flottiljområdets Kamrat och Veteranförenings årsmöte 2021

Jag har i mail (april 2020) till ordföranden föreslagit att inpassering till flottiljområdet
för medlemmar kan utvecklas med hjälp av FM Veterankort. Jag uppfattar inte att mitt
förslag tagits fasta på så jag gör ett nytt försök.
"Södra skånska Regementet1 erbjuder: Tillträde till P 7 Revingehed (matsal med
cafeteria) torsdagar mellan kl 1100 – 1300. Du har möjlighet att till köpa mat eller
fika, och kanske få en pratstund med gamla eller nya bekanta. För inpassering gäller
uppvisande av Veterankort för P 7 tillsammans med giltig ID handling vid anmälan i
garnisonsvakten.”
-Sedan några år är ju besök vid HG/Flottiljområdet inte möjligt utan särskild
besöksanmälan genom anställd personal. Det har ju inte varit till gagn för att hålla
kontakt med "veteraner" från flottiljområdet. Jag tycker P7 erbjudande är ett mycket
bra exempel på hur man kan lösa det, vilket också bör uppmuntra till att erhålla
Veterankortet, och vem är bättre än Flottiljområdets Kamrat och Veteranförening att
uppmana till det och därmed även knyta medlemmar till sig samtidigt - win/win.
Förslag
- Fljomr KoV arbetar för att FMTS och MHS H hittar former för ett motsvarande
erbjudande gällande delar av flottiljområdet i Halmstad
(Konvaljmässen/Torgmässen/MR Laxen/Museet/By 10 Idrottslokaler)”

Styrelsen förslag till beslut
Styrelsen har redan under 2020 tagit upp frågan med C FMTS utan något synligt resultat.
Coronaviruset har medfört att frågan om tillträde till FMTS område inte varit aktuell då det
finns ett beslut att bara anställd person på FMTS har tillträde till flottiljområdet. Detta beslut
gäller tv med en eventuell förändring efter mars månads utgång 2021. Styreslen är positiv till
motionärens yrkande och avser fortsätta att driva frågan men nu även på garnisonsnivå då
det är C Halmstad garnison som är säkerhetsansvarig. Syftet att driva frågan på
garnisionsnivån är att få tillstånd ett beslut som är lika för alla kamratföreningar inom
Halmstad garnison. Styrelsen anser härmed motionen besvarad.
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För styrelsen

Hans Hansson
Ordförande

