
 

 

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

 

Verksamhetsberättelse för Flottiljområdets Kamrat- och veteranförening 
2022 

Verksamhetsåret 2022 är ett år som fortsatt, till allra största del, påverkats av Coronaviruset 
samt kriget i Ukraina. Kamratföreningen har under året varit tvingad att ta hänsyn till 
gällande råd och restriktioner för allmänna sammankomster samt de skärpta 
tillträdesbestämmelser som gäller för militärt område. Detta har inneburit att en stor del av 
vår verksamhet fått ställas in som skulle skett inne på militärt område. Sporadiskt har vi 
kunnat genomföra vissa saker som redovisas nedan. Övrig verksamhet har bedrivits på 
Soldathemmet vid Lv 6. 

Styrelsens sammansättning för verksamhetsåret 2021 

Hans Hansson ordförande, webbansvarig, firmatecknare 
Per Olin Kassör, firmatecknare 
Kenneth Narstam, verksamhetsansvarig 
Stefan Nordgren (del av året) samt Anders Heinegård POC FMTS samt veteranansvarig 
Thomas Grevholm POC MHS-H samt veteranansvarig 
Thomas Ericsson vice Ordförande och PR och marknadsansvarig 
Jan Hjelm traditionsansvarig  
Reino Pakkonen sekreterare och veteranstöd 

Medlemmar 

2022-12-31 var antalet betalande medlemmar totalt 172 st. 

Sammanträden 

Årsmöte hölls den 2 mars på Soldathemmet. C MHS-H höll ett föredrag om det nya Lv- 
systemet Patriot. Årsmötet följdes en lättare kall förtäring samt kaffe på Soldathemmet. 

Styrelsen har under året haft 1 konstituerandemöte samt 7 stycken styrelsemöten.  

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 



 

 

och medlemsförteckningen 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. F r om sommaren 2022 och resten av året har det 
gjorts ett uppehåll att publicera gamla kort från verksamheten på Facebook. 
 
Följande sociala medier hittar ni Kamratföreningen på: 
- vår hemsida; www.fkvf.se   
- vårt Facebookskonto och Twitterkonto kommer du åt från hemsidans högra hörn. Tryck på 
symbolerna så kommer du till kontona. 
E-posten info@fkvf.se . 
 
Rekrytering 
 
Ett stort arbete har lagts ned på att fortsatt hålla vårt medlemsregister uppdaterat 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 A Lansen. 
 
KamratBladet 
Första numret av Kamratbladet 2022 gavs ut i juni. Det andra numret av Kamratbladet gavs 
ut i början på december 2022. På sista sidan i KamratBladet nr 2 hittar du verksam-
hetsplanen för 2023. 
Kallelse samt förslag på dagordning för årsmötet 2023 var också införd i KamratBladet nr 2–
2022 
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. 
Under 2022 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 början på året i sitt arbete med upprustningen av museet. Upprustningen 
kom igång i feb-mars.  
Kommittén har på onsdagar under året, då Coronaviruset tillåtit det, hållit FMTS 
traditionsrum/museum öppet för besök. Under året har 314 registrerade besök skett. Till 
detta kommer ett antal oregistrerade besök om ytterligare ca 150 st. Totalt drygt 500 
interna besök på museet. 
 
Från Hemvårdsförvaltningen har också erhållits ett stöd för genomförandet av vår planerade 
verksamhet för våra medlemmar som tyvärr blivit begränsad under 2022. 
 
Vårfest på FMTS 
Kamratföreningen fick en inbjudan att delta i FMTS vårfest på hotell Tylösand. Ordförande 
representerade föreningen. 
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Föreningsresan 
I år hann vi med att göra två föreningsresor. I maj besökte vi Husqvarna museum i 
Husqvarna och i augusti besökte vi F10 museum i Ängelholm. 

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; 
- Veterandagen 29 maj lokalt i Halmstad och FN dagen lokalt den 24 oktober 
- FMTS värnpliktsavslutningen i juni 
- SMKR Region V möte i på F7 27-28/9 
- Deltagit i byte av flottiljförvaltare på FMTS 
- Representerat föreningen på I16/Hallandsbrigadens årsmöte 
- Representerat föreningen med ordförande och vice ordförande på Nordiskt 
kamratföreningsmöte i Finland 15-19 juni 
 
A32 A 
Under året så fortsatte planerade underhållsåtgärden på flygplanet. Halmstad kommun 
genomförde b l a tvätt under vår sakkunniga ledning.  
 
Avslutningsvis ett stort tack till styrelsen och till medlemmar i museigruppen samt i Team 
A32 A Lansen för nedlagt ideellt arbete under verksamhetsåret. 
 
Hans Hansson 
Ordförande FKVF 


