
 

 

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

 

Verksamhetsberättelse för Flottiljområdets Kamrat- och veteranförening 
2021 

Verksamhetsåret 2021 är ett år som fortsatt, till allra största del, påverkats av Coronaviruset. 
Kamratföreningen har under året varit tvingad att ta hänsyn till gällande råd och 
restriktioner för allmänna sammankomster. Detta har inneburit att en stor del av vår 
verksamhet fått ställas in. Sporadiskt har vi kunnat genomföra vissa saker som redovisas 
nedan. 

Vi kan dock glädja oss åt att föreningen blev utsedd till årets förening på Halmstads 
Eldsjälsgala.  

Motivering: Juryn har valt att tilldela priset som årets förening till en förening som på kort tid 
har lyckats med att förvandla ett vrak (A32 Lansen) till en ståtlig symbol för Halmstad. Tack 
vare att eldsjälarna i denna förening engagerat personer och företag med arbete och 
donationer har Halmstad fått ytterligare ett attraktivt mål för besöksnäringen, samtidigt som 
det beskriver historien om när gamla F14 var en flygande attackflottilj. 

Styrelsens sammansättning för verksamhetsåret 2021 

Hans Hansson ordförande, webbansvarig, firmatecknare 
Per Olin Kassör, firmatecknare 
Kenneth Narstam, verksamhetsansvarig 
Stefan Nordgren POC FMTS samt veteranansvarig 
Patrik Rydell/ avlöst av Thomas Grevholm POC MHS-H samt veteranansvarig 
Thomas Ericsson PR och marknadsansvarig 
Jan Hjelm traditionsansvarig  
Reino Pakkonen sekreterare  

Medlemmar 

2021-12-31 var antalet betalande medlemmar totalt 158 st. 

Sammanträden 

Årsmöte hölls den 4 mars via video där 12 personer deltog. Inget föredrag genomfördes. 
Årsmötet följdes inte av en gemensam middag på Konvaljmässen pga. 
Coronarestriktionerna. 

Styrelsen har under året haft 1 konstituerandemöte samt 8 stycken styrelsemöten. 2 av 
styrelsemötena genomfördes som videomöte (Coronasäkrat) samt 2 utomhus 
(Coronasäkrat) samt 4 ordinarie möten då restriktionerna upphörde på andra halvåret 2021. 



 

 

Jag har som ordförande mött FMTS och MHS-H ledning vid ett par tillfällen under året för att 
diskutera Kamratföreningens verksamhet. Vår verksamhet möter stor förståelse av 
förbandsledningen och vi får ett gott stöd därifrån. 

Övriga arrangemang 

Sociala medier 
Styrelsen har fått ordning på kamratföreningens synlighet på de sociala medierna samt E-
posten. Ordförande har under året säkerställt att hemsida, Facebooksida och Twitterkonto 
har blivit uppdaterad så att vi kunnat förse alla våra medlemmar med aktuell 
föreningsinformation.  
Varje dag under årets veckor har ett eller flera foton publicerat på Facebook med gamla 
bilder från F14s verksamhet sedan 1944 med syfte att bevara och sprida kunskap om 
förbandets verksamhet och traditioner. 
 
 
Följande sociala medier hittar ni Kamratföreningen på: 
- vår hemsida; www.fkvf.se   
- vårt Facebookskonto och Twitterkonto kommer ni åt från hemsidans högra hörn. Tryck på 
symbolerna så kommer ni till kontona. 
E-posten info@fkvf.se . 
 
Rekrytering 
 
Halmstad kommun bjöd in kommunens föreningar till att delta i en föreningsdag den 21 
augusti för att presentera sin verksamhet på Halmstads gator och Torg. Vi antog utmaning 
och fick en plats på Stora Torg där vi satte upp ett tält med en liten utställning av vår 
verksamhet. Mellan 1000-1600 marknadsförde vi vår verksamhet för alla som passerad förbi 
oss. Positivt var att våra ansträngningar gav 12 nya medlemmar till föreningen. 
 
Ett stort arbete har lagts ned på att uppdatera vårt medlemsregister med nödvändiga 
uppgifter för att underlätta så att våra utskick och kallelser m m kommer rätt. 
 
Vi har vid ett par tillfällen under året berättat om vår verksamhet i kamratföreningen för 
gamla anställda och andra civila som besökt vårt museum och A32 Lansen. 
 
KamratBladet 
Första numret av Kamratbladet 2021 gavs ut i juni. Det andra numret av Kamratbladet gavs 
ut i början på december 2021. På sista sidan i KamratBladet nr 2 hittar du  verksam-
hetsplanen för 2022. 
Kallelse samt förslag på dagordning för årsmötet 2022 var också införd i KamratBladet nr 2–
2021 
Ni hittar även en digital version av KamratBladet på vår hemsida www.fkvf.se  
 
Museikommittén 
Under året har vår museikommitté träffats på onsdagar för att vårda förbandens traditioner. 
Styrelsen beslöt att det var dags för nästa projekt efter A 32 Lansen renoveringen. Under 
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2021 har upprustningen av museet fortsatt. Team museet har genomfört sin verksamhet 
1ggr/vecka på onsdagar. Tyvärr så har Coronaviruset tvingat Team museet att göra ett 
uppehåll i sitt arbete med upprustningen av museet första halvåret. Upprustningen kom 
igång i augusti.  
Kommittén har på onsdagar under andra halvåret , då Coronaviruset tillåtit det, hållit FMTS 
traditionsrum/museum öppet för besök.  
 
EN VR satsning har gjorts för att visa vårt museum digitalt då det är besvärligt för den breda 
allmänheten att ta del av våra museisamlingar. Den färdiga produkten som tillåter alla att ta 
del av vårt museum finns publicerat på vår hemsida och Facebooksida. Vi tackar Region 
Halland för deras stöd i framtagandet av den digitala VR versionen av vårt museum. 
 
Ordförande och vice ordförande har under året bedrivit ett intensivt arbete med att få till 
stånd ett antal finansiärer för en flytt av museet utanför militärt område. Kommun, Region 
Halland, samt FM har uppvaktats både digitalt samt via fysiskt möte med kommunstyrelsens 
ordförande Jonas Bergman, Region Hallands ordförande Mikaela Waltersson samt stf CFMTS 
Övlt Niklas Jörnsby och riksdagsman Lars Puss. 
 
Ett antal insamlingar har genomförts för finansiering av museet. Stöd har erhållits från 
Region Halland för en digital satsning att visa museet i avvaktan på etablering utanför FMTS. 
Destination Halmstad har också stött föreningen ekonomiskt i arbete med att ta fram allt 
som behövts för en etablering utanför militärt område. Medel har också erhållits från 
Riksantikvarieämbetet då verksamheten ej kunnat genomföras pga. Coronaviruset. Från 
Hemvårdsförvaltningen har också erhållits ett stöd för genomförandet av vår planerade 
verksamhet för våra medlemmar som tyvärr blivit begränsad under 2021. 
 
Vårfest på FMTS 
Kamratföreningen fick en inbjudan att delta i FMTS vårfest på hotell Tylösand. Festen 
ställdes in pga. Coronaviruset. 
 

Föreningsresan 
Även vår föreningsresa har blivit inställd pga. Coronaviruset 

Film- och föredragsafton 
Då Coronaviruset förhindrat normal verksamhet så har föreningen bara hunnit med att 
genomföra en filmafton i november. 
 
Centrala och regionala sammankomster 
Styrelsen har också varit representerat på följande centrala och regionala arrangemang; 
- Videosändning av på veterandagen 29 maj lokalt i Halmstad och FN dagen lokalt den 24 
oktober 
- FMTS värnpliktsavslutningen i juni 
- SMKR Region V möte i Skillingaryd 28-29/9 
- Deltagit i förbandschefsbyte på MHS-H 
- Deltagit i Adventskaffet på Lv 6  



 

 

 
A32 
Under året så fortsatte planerade underhållsåtgärden på flygplanet. Halmstad kommun 
genomförde tvätt under vår sakkunniga ledning.  
 
Avslutningsvis ett stort tack till styrelsen och till medlemmar i museigruppen samt i Team 
A32 Lansen för nedlagt ideellt arbete under verksamhetsåret 
 
Hans Hansson 
Ordförande FKVF 


