
 

 

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

     

Styrelsens prioriteringslista - åtgärder 2023 

1. Rekrytering nya medlemmar. Vem skall föreningen rikta sig till, hur genomföra 
rekryteringskampanjer, hur marknadsföra Kamratföreningen 
 
- Synas mer på sociala medier m fl media 
 
- Rekryteringsverksamhet mot vpl på FMTS 
 

2. Museet på ny plats eventuellt utanför militärt område 
 

3. Starta nya projekt som kan samla delar av medlemskadern under 2023 
 
- Ordna identitet och inskanningskvällar för vår fotosamling. En grupp 1kv/vecka 
 
- Ordna fika en förmiddag per vecka eller var fjortonde dag t ex tisdagar kl 0930–1030 
 
- Slutföra framtagningen av medalj samt ett medaljreglemente 
 
 - Saluföra vårt litografiblad att ge bort till föreläsare m f l. 
 
- Fortsätta arbetet med en bok om F14 och dess efterföljares historia ”F14 och dess 
efterföljares historia -1994–2020” 
 
- Bilda grupp som dokumenterar byggnader inne på F14 området 
 
- Uppdatera on-lineshop för föreningen med fler saker att sälja 
 
- Avsluta uppfräschningen av museet 
 
- Bilda en minnesmärkesgrupp med uppgift vårdar alla aktuella minnesmärken även 
de som förbandet har ansvar för. Kan bli ett uppdrag från FMTS sida som generera 
några kronor i intäkt 
 
- Ordna återkommande lotterier för att förbättra ekonomin. Vinster kan vara en del 
av de tavlor vi fått skänkta eller så kan kanske Stefan ta fram ett motiv för föreningen 
som vi kan trycka upp i ett antal exemplar att dela ut och ha som vinst 
 
- Ordna egen jultallrik/ärtmiddagar för medlemmar 
 

4. Utvecklad aktivitetsplan för 2024 
 
4.1 Fler familjeaktiviteter 



 

 

 
 

5. Fortsätta att utveckla uppgifterna för föreningen – Traditionsvård vilket ansvar – 
Kamrat- och veteranstöd – Samverkan i regionen – Hemsida – Tidning - Resurs för 
värdförbanden 
 

6. Bilda en grupp som tar fram  viktiga dagar/händelser i förbandens historia som vi vill 
uppmärksamma 
 

7. Sprida kunskap om vår förening inom näringsliv, kommun och Region Halland 
 

För styrelsen 

 

Hans Hansson 

Ordförande FKVF 

 


