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Rekrytera medlemmar till F 18 Kamratförening 
Alla som är intresserade av flyg, F 18 HISTORIA eller i övrigt vill stödja oss kan bli medlemmar i föreningen. Bli 
medlem och stöd vårt arbete med att bevara minnet av den tid då flygflottiljen var en del av vårt luftförsvar med 

en aktiv incidentberedskap och stridsledning för övervakning av vår territorialgräns.

Medlemsavgiften är minst 100 kronor per år och medlem
                
    Kontakta ordföranden                                 eller sekreteraren
                          Gunnar Persson                Leif Ström
                          Torpvägen 24 A                Morgonvägen 129 
                          147 63 Uttran                 146 32 Tullinge  
                          073-1536844                 070-3159797 
                          ordforande@f18.se                sekreterare@f18.se

GLÖM INTE ATT BETALA IN MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2019
MEDLEMSAVGIFTEN ÄR OFÖRÄNDRAD minst 100 KRONOR

OCH INSÄTTES PÅ PLUSGIROKONTO 72 91 00-8
Använder du inbetalningskort så glöm inte skriva vilket år inbetalningen avser.

Glöm inte att meddela adressändring eller ändring av e-postadress

F18 Kamratförening, Pg 72 91 00-8                                                                            Ansvarig utgivare                      
Ordförande: Gunnar Persson, 073-1536844, ordforande@f18.se                                         Gunnar Persson
Vice ordförande: Sten Wiedling, 0155-213974, wiedling@telia.com                                        Redaktion
Sekreterare: Leif Ström, 070-3159797, sekreterare@f18.se                                                    F 18 Kamratförenings styrelse
Kassör: Tommy Ribbelöv, 070-2988192, kassor@f18.se                                                           Grafisk formgivning/layout 
Ledamöter: Thomas Lagman, 08-7466648, Claes Wase 076-,     Gunnar Persson    
Adjungerad: Roger Wikholm, 08-53039396                                    Tryck
Adressändringar och ekonomiska ärenden, Tommy Ribbelöv                                                     Bomas Tryck, Sollentuna
Foto framsida: F 18 Flygledartorn 2006, foto Leif Ström             
Foto baksida: Transport av en 35 B till Tv-studion för inspelning av Nöjesmaskinen, 
             foto F 18 Stnkomp     
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Återigen är en ny vår och sommar på intågande. Det 
känns skönt att snart kunna ta av sig de tjocka vin-
terkläderna och bli lite mer rörlig. I år är det 35 år 
sedan föreningen bildades och det uppmärksamma-
de vi bland annat på årsmötet. Det kommer också att 
uppmärksammas i samband med fikaträffarna i vår 
lokal under året.

Året som gått har inneburit ett relativt stort engage-
mang från styrelsen och det har varit en hel del aktivi-
teter som ledamöterna fått genomföra. Någon längre 
resa blev det dock inte under 2018. Vi hoppas på en 
kortare resa under 2019 där fler kanske känner för att 
delta. För tillfället planerar vi en resa till Robotmu-
seet i Arboga. Vi har även en inbjudan att kunna åka 
med buss till flygdagen i Ronneby. Vi återkommer 
med information om detta på vår hemsida (www.f18.
se). Aktiviteter kostar pengar och därför försöker vi 
hålla nere kostnader så mycket som möjligt för våra 
medlemmar genom att föreningen bidrar med del av 
kostnaden.

Det blir fler och fler som bidrar med föredrag och 
presentationer på våra fikaträffar. Det tycker vi är bra 
både i syfte att utbilda och att informera om händelser 
och verksamheter då och nu. Vi blir även fler som del-
tar vilket är positivt. Har du inte möjlighet på grund 
av transporter med mera så hör av dig, så kan vi kan-
ske bistå i samband med träffarna.

Flygvapnet har omgrupperat och genomfört en stor 
omorganisation. Från och med den första januari leds 
flygvapnet från Uppsala och Ärna, före detta F 16. 

Flygvapenchefen har fått mandat att också ansvara 
för viss ekonomisk styrning av flygvapnet. Delar av 
ekonomin styrs dock fortfarande centralt från Hög-
kvarteret i Stockholm.

Vi har ett bra samarbete med Rikstens skola och där 
genomförs bland annat ett arbete som benämns ”F 
18 projektet”. Där skriver barnen om historien på 
Tullinge. Föreningens bidrag är att bland annat ta 
emot alla andraklassare för en historisk återblick på F 
18 och dess historia. Vi hoppas även kunna utveckla 
projekt med de äldre årgångarna också. För närvaran-
de har vi i samarbete med Sverige Korea Veteranerna 
presenterat ett projekt om Korea. Tanken är att vi i 
föreningen stöttar veteranföreningen i detta arbete. 

Styrelsen förslog också för årsmötet att vi skall dela 
ut ett stipendium till skolan tillsammans med Veteran-
föreningen. Totalt blir det 3000 kronor fördelat på tre 
stipendier. Vi återkommer med rapporter på hemsi-
dan.

I slutet av maj kom så besked från försvarsberedning-
en som var positiva för försvarsmakten. Om nu bara 
politikerna kan enas om innehållet så kommer detta 
att innebära en större och en förmågestarkare för-
svarsmakt. Läs mer om detta på försvarsmatens hem-
sida. Chefen luftstridsskolan har även givit en bild av 
hur detta påverkar luftstridsskolan i Uppsala inne i 
tidningen.

Till sist vill jag önska er alla en skön och avkopplande 
sommar. Vi ses i augusti.

                 Här ett foto från insatsen i Bosnien. 
                 Ordföranden deltog i en stridsvagnkonvoj     
                 med danska Leopard ut i brigadområdet.  
      Jag var för tillfället kulspruteskytt på vag
                  nen. Färden gick upp till Ozrenklostret och
                 ut i byarna som ett led i att visa upp
                  den nordiskpolska brigadens styrka. I kon- 
                 vojen ingick även ett antal svenska Sisu 
                 vagnar.
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CHEFEN för
LUFTSTRIDSSKOLAN 

HAR ORDET

Överste Robert Nylén, foto Försvarsmakten

14/5-19 presenterades Försvarsbered-
ningens rapport inför Försvarsbeslut 20 

(FB20) som kommer att antagas nästa år. 

 För Uppsala föreslogs bland annat återupprättan-
det av Upplands flygflottilj, F 16, ytterligare en 
strilbataljon, utökade basförband och värnplikt, 
nytt skolflyg samt att en till två stridsflygdivisio-
ner bör stationeras i Uppsala. Detta kommer även 
att på ett omfattande sätt påverka vår utbildnings- 
och utvecklingsverksamhet.

JAS 39 på Ärna i samband med flygdagen 2018

Beredningen bedömer att Uppsala har mycket 
goda förutsättningar för att på sikt kunna utveck-

las till en flygflottilj med permanent basering av 
stridsflyg. Delar av åtgärderna kommer att ta tid 
och besluten som fattas under nästa år skapar i 
flera fall förutsättningar för tillväxt bortom 2025.

Detta är en tydlig inriktning för försvaret, Flyg-
vapnet och Luftstridsskolan. Verksamheten i 
Uppsala är en mycket viktigt del i försvaret av 
Sverige, vår frihet och rätten att leva som vi själ-
va väljer. Att utveckla och utöka verksamheten i 
Uppsala bidrar ytterliger till vår förmåga att lösa 
vår huvuduppgift, väpnad strid.

Jag välkomnar den inriktning som föreslås i 
rapporten. Vi levererar redan i dag hög operativ 
effekt och bidrar med mycket kvalificerad verk-
samhet. För mig känns det helt naturligt att bygga 
vidare på detta och satsa ytterligare på Uppsala.

Vad händer nu?

Försvarsmakten bedömer nedanstående tidsplan 
för den politiska beslutsprocessen. Men med tan-
ke på det parlamentariska läget kan den komma 
att ändras.

2019-05-14 Försvarsberedningens rapport

Juni 2019   Regeringen ger Försvarsmakten   
  planeringsanvisningar

Nov 2019    Försvarsmakten lämnar underlag   
  till regeringen

Vår 2020      Proposition om FB20

2020-03-01 Försvarsmaktens budgetunderlag   
  2021

Juni 2020    Riksdagsbeslut om FB20

Höst 2020   Regeringens inriktningsbeslut   
  FB20

Flygskolan övar formationsflygning med Team 60
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Medaljer, pins, broderade märken, standar
och mycket mer. Fråga oss, vi är experter!

Stolt leverantör till SMKR, 
Svenska Pistolskytteförbundet,

KSSS, Gröna Lund
och tusentals
andra kunder.
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FLYGVAPNET PÅ ÄRNA
(text Gunnar Persson, foto Försvarsmakten)

Den första januari 2019 påbörjade alla försvarsgrens-
staber verksamhet på nya orter. Flygvapnet med flyg-
stab placeras på Ärna i Uppsala, armén med arméstab 
ligger i Enköping och marinen med marinstab ligger 
på Muskö.

Flygvapenchefen vid minnesstenen i Uppsala i sam-
band med rundresan 2016, foto Gunnar Persson

Den 16 januari invigdes Flygstaben med pompa och 
ståt i Uppsala. Hela staben med flygvapenchefen och 
ledningen samt inbjudna gäster var församlade i de 
nyrenoverade lokalerna. Flygvapnet nyttjar de lokaler 
som användes för officersutbildningen på Ärna och 
benämndes då F 20 Uppsalaskolorna (tidigare Kgl. 
Flygkadettskolan). Här fostrades de blivande officer-
arna i Flygvapnet. Här har även de som utvaldes att 
gå den “långa vägen” till officersyrket genomgått sin 
utbildning och fostran. Senaste hyresgästen var FM 
UndsäkC som nu flyttat till nya lokaler inom området.

Flygvapenchefen inledde öppnandet och utryckte sin 
glädje över att nu befinna sig i Uppsala. Här kommer 
nu ledningen av flygvapnet att utövas och det samar-
bete som krävs med övriga försvarsgrenar, skolor, 
myndigheter, näringsliv med mera. Jag tror att vi, 
både pensionerade och aktiva officerre i flygvapnet, 

ser fram emot en ny flottilj med benämningen F 16.

Flygvapenchefen invigningstalar

Efter FVC tal överlämnades ledningen officiellt till 
den nye flygstabschefen, överste Anders Persson. 

Personalen lyssnar intresserat

Överste Anders Persson och Bernt Östh i samspråk

Efter ett inledande tal överlämnade överste Persson 
ordet till Bernt Östh som gav en nostalgisk tillbak-
ablick. Östh var flygstabschef under åren 1990-1994, 
innan han blev chef för den gemensamma staben vid 
Högkvarteret. Östh var även chef för STRILS på 
Tullinge åren 1975-1977 samt sedermera förband-
schef på Tullinge under åren 1981-1984. Östh var 
också aktiv i bildandet av den nuvarande kamratföre-
ningen på Tullinge 1984.
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KAMRATFÖRENINGENs
Styrelse och funktionärer

                 Ordförande                                         Vice ordförande                        Kassör och klubbmästare,                    
  Gunnar Persson                                        Sten Wiedling                              Tommy Ribbelöv                    

       Sekreterare o Webbmaster  Ledamot och bildarkiv                              Ledamot

                  Leif Ström                                         Thomas Lagman                                  Claes Wase                              

                                               Ledamot                                                    Adjungerad

                                        Thomas Hillemar                                          Roger Wikholm

Valda revisorer i föreningen: Göran Sjöholm och Jan-Olaw Persson

På årsmötet valdes till valberedning inför nästa årsmöte: Ove Linder (sammankallande) och Rolf Larsén 
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VETERANDAGEN 2019
(text och foto:Gunnar Persson)

Veterandagen genomfördes i ett strålande sommar-
väder omkring våra utställningstält och kring olika 
aktiviteter. Dagen var dock en aning blåsig. Trots det-
ta kom det ett stort antal besökare och alla verkade 
mycket nöjda och glada. Årets tema kretsade kring 
insatsen för dem som tjänstgjort i UNEF II. Även in-
satsen i Korea var en del av temat i årets veterandag.

Veteranföreningen Sverige Korea Veteranerna 
genomförde i vanlig ordning årsmötet. Det var inga 
större svårigheter utan deltagare och ledning var helt 
överens om det som redovisades och de beslut som 
fattades. Vi deltog också genom Pia Blomberg och 
Roger Klasson i årets flaggparad. En stor samling 
fanor fanns bland fanförarna.

Vi ser redan framemot nästa tillfälle som blir den 24 
oktober på FN dagen. Väl mött då.

Utställningsområdet

PBV som gjorde stor nytta i de internationella insat-
serna

Vi kunde även se flygvaponets information på ett till-
talande sätt

Svenska Röda Korset visade upp den entré som 
fanns vid det svenska fältsjukhuset i Busa, Sydkorea

Armémuseum visade upp sin modell Ä för hugade 
besökare. 

Antalet besökare under årets veterandag var i paritet 
med föregående år. Kul att så många kommer och tar 
del av det vi har att visa upp 
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      Jolo SMKR och Dennis Soldathemsförbundet           Här har Jan-Olaw Persson hittat kompisar från   
                                                                                         Koreaveteranerna och SMKR från vänster Roger 
                                                                                         Klasson, Hans Jochen Seifert, Pia Blomberg

Generalmajor Klas Eksell tar emot försvars-
minister Patrik Hultqvist                                                                              Medaljörer
      

  
                    Årets fanborg samlad för avmarsch till VIP läktaren för ceremoni
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 PROGRAM
 14 NOV

17.30   Utresa från Värtahamnen  
i Stockholm.  
Middag ombord.

 15 NOV

10.00  Ankomst till Tallinn. Buss med 
 svensktalande guide tar oss  
 till Avinurme. Vi möter seniorer,  
 äter lunch och bekantar oss med  
 estniskt hantverk. 

 Besök på nunneklostret Kuremäe. 

 Boende på spa-hotell.

 Middag.

  16 NOV

   Frukost på hotellet.

 Avresa till Narva med besök  
 på Hermanborgen och vid   
 Victoria-bastionen.  
 Lunch.  
 Visning på Narva College.

 17 NOV

    Frukost på hotellet.

 Egen tid för SPA. 

 Avresa till Tallinn.

 Lunch på herrgården Vihula.

18.00  Fartyget avgår från Tallinn.

 Middag  ombord.

 18 NOV

 Sjöfrukost ombord.

10.15   Ankomst till Stockholm.

estland

GRUPPRESA TILL NARVA | 14–18 november 2019

PRISEX 4946:– per person
Allt detta ingår: båtresa t/r, sjöfrukost t/r, middag ombord t/r, bussresa 
med svensktalande guide alla dagar i Estland, 2 nätter på spa-hotell i 
Narva–Jöesuu, middagar och luncher i land, inträde till museer.

För bokning kontakta: 08-666 33 33. Begränsat antal platser.

NUNNEKLOSTRET KUREMÄESLAGET VID NARVA

Nu har du chans att uppleva det historiska slaget när  
Karl XII lyckades bryta igenom de ryska linjerna och vinna en 
legendarisk seger över sin tre gånger så starka motståndare  
tsar Peter den store.

Årligen återupplivas historien inne på borggården i Narva, 
här byggs krigsläger upp med soldater klädda i autentiska 
uniformer, exerciser och vapendemonstrationer utförs. Det är 
inte bara ett skådespel där du är publik utan du får möjlighet att 
själv delta genom att prova dåtidens mat och se lokalt hantverk.

Under resan besöker vi även Kuremäe, Estlands enda 
verksamma rysk-ortodoxa nunnekloster. Klostret från 1891 är 
hem för lite mer än 180 nunnor.

Vi bor på ett fint spa-hotell precis vid den 7 km långa 
sandstranden. Här kan du värma dig i någon av hotellets 
12 olika bastur, pooler eller kanske unna dig en härlig spa-
behandling.

Slaget vid Narva  
upplev det historiSka Slaget på plats

4946
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FLYGVAPNETS ORDFÖRANDEKONFERENS 
2019

Den 5-6 mars genomfördes flygvapnets Kamrat-
föreningars samverkangrupp sjätte ordförandekonfe-
rens på Luftstridsskolan i Uppsala. Ordförandekon-
ferensen genomförs vart annat år, i år med ett 30 tal 
deltagare. Totalt finns 26 kamratföreningar i flygvap-
net. Årets konferens behandlade och presenterade 
närliggande intresseorganisationer till våra kamrat-
föreningar samt orientering om flygvapnets grup-
pering och verksamhet i samband med nya organisa-
tionen från januari 2019. 

Några av deltagarna i samlingssalen

Ställföreträdande chefen för Luftstridsskolan (LSS), 
överstelöjtnant Pernille Undén hälsade alla deltagar-
na välkomna och därefter presenterade Pernille Un-

dén LSS verksamheter och uppdrag. LSS bedriver 
verksamhet i hela landet vilket ställer stora krav på 
personal med mera.

LSS Utbildningschef överstelöjtnant Calle Östh 
beskrev den nya befälsordningen samt dess utbildning 
inom flygvapnet. Här finns all anledning att återkom-
ma och ge oss ytterligare utbildning så vi bättre kan 
förstå och få mer kunskap kring frågan. Tack för en 
bra genomgång.

Flygstabschefen, överste Anders Persson, in-
formerade om det “Nya Flygvapnet” och dess verk-
samhet samt utmaningar under kommande år. Efter 
dagens redovisningar informerade stabschefen, över-
stelöjtnant Joakim Hjort, i F 20 före detta lokaler om 
arbetsordning och organisation och arbetet kring om-
grupperingen från Stockholm till Uppsala.

Övlt Joakim Hjort, Flygstabens stabschef

FLYGVAPNETS 
ORDFÖRANDEKONFERENS

LSS I UPPSALA
2019-03-05--06
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HKV PROD Utb (högkvarterets produktionsavdeln-
ing) representerades av överstelöjtnant Peter Vivstam 
som informerade om den nya organisationen samt 
förde en diskussion rörande ekonomi och stöd till 
kamratföreningarna med mera. Här uppstod flera in-
tressanta och djupgående diskussioner. Vi konstat-
erade att det i framtiden fanns anledning att ytterlig-
are konsultera HKV PROD i dessa ärenden.

Intressanta och mycket bra redovisningar fick delt-
agarna av nedan redovisade organisationer. För yt-
terligare orienteringar är dessa beredda att ställa upp 
och komma till föreningarna om så önskas. Följande 
organisationer fanns representerade:

Här ser vi deltagarna samlade i före detta F 20 entré 
inför stabschefens information 

Ovan ser vi bland andra till vänster Sven Scheider-
bauer samlade på mässen före konferensmiddagen

SMKR (Sveriges Militära Kamratföreningars Riks-
förbund), SFHM (Statens Försvarshistoriska Museer 
(försvarets traditionsnämnd), SFF (Svensk Flyghis-
torisk Förening), SvMM (Svenska Militära Min-
nesmärken).   

Under kvällen var chefen för luftstridsskolan värd för 
konferensmiddagen.

Dag två kompletterade Sven Scheiderbauer med in-
formation kring de regionala mötena i SMKR samt 
kort historik kring SMKR.

Leif Ström förbereder sig inför dag två och en natt i 
logementsboendet kasern 22
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F 10 Röda AJS 37 VIGGEN
(Text Gunnar Persson, foto Flygvapenmuseum)

Den första AJ 37 Viggen som modifierats till en AJS 37 Viggen  och som sedan avslutade sin  flygtjänst vid 
F 10 i samband med flygdagen vid Karlsborg har varit utställd utanför Malmö teknik- och sjöfartsmuseum. 
Flygplanet är i dåligt skick, då det inte underhållits under många år. 

Flygvapenmuseum låter meddela att det nu kommer att flyttas till Stenbäcks museum i Skurup. Där kommer 
planet att renoveras och blir klart för utställning hösten 2019.

F 18 Hedersmedlem
(text Gunnar Persson, foto SwAFHF)

I samband med årsmötet den 4 april 2019 utsågs pen-
sionerade generalmajoren Bert Stenfeldt till ny heders-
medlem i F 18 Kamratförening. 

Bert Stenfeldt började sin bana på F 5 Krigsflygskolan 
som fältflygare 1951. Han har varit placerad som föra-
re på bland annat F 17 och F 7. Han tjänstgjorde på 
E 1 (första flygeskadern 1968-1970) samt genomförde 
USAF Air Command and Staff College samt vid Förs-
varshögskolan 1978 och 1982. Därefter var han chef 
vi Helikopterförsöksförbandet, F 21 SeÖN, systemse-
ktionen vid Flygstaben och Flygstabschef 1987-1990. 
1990-1994 var han chef för E 1. Han var aktiv i flyg-
vapnet under 44 år. 1994 avgick Stenfeldt med pension. 
Numera är han ordförande för SwAFHF med uppgift 
att hålla de äldre flygplanen i flygdugligt skick fram till 
Flygvapnets hundraårs jubileum 2026.
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Har du flyg som intresse, hobby, passion eller yrke – då skall du självklart vara medlem i Svensk Flyghistorisk 
Förening. Då får du varje år sex nummer av den mycket uppskattade Svensk Flyghistorisk Tidskrift plus vår 
årsbok och mycket mer. På vår hemsida finner du en informationsfilm som beskriver  alla medlemsförmånerna. 
På hemsidan kan du även läsa ett nummer av Svensk Flyghistorisk Tidskrift som ett smakprov.

Nära 6 000 flygintresserade är redan medlemmar i Sveriges största flyghistoriska förening. Bli medlem du 
också! Fyll i formuläret på hemsidan eller ring in en anmälan. Årsavgiften är endast 395 kronor, som sätts in 
på Plusgirokonto 53 32 14-3.

  Svensk Flyghistorisk Förening
Telefon 070 622 10 00 www.flyghistoria.org

 

FOTO DANIEL KARLSSON

I vanlig ordning träffades revisorn, Göran Sjöholm och föreningens kassör, Tommy Ribbelöv, för att granska 
föreningens räkenskaper, ekonomi verksamhet. Efter genomförd revision kunde konstateras att allt var fört i 
god ordning och därmed kunde underlaget föreläggas årsmötet för beslut och föreningens styrelse få ansvars-
frihet för det genomförda verksamhetsåret. Vi tackar Göran för genomförda insatser och nu ser vi i föreningen 
fram emot nya utmaningar under 2019.
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SMKR Centrala möte 2019
(text Gunnar Persson, foto Leif Ström)

SMKR genomför ett centralt möte för 
medlemsföreningarna vart annat år respektive ett 
representantskapsmöte (årsmöte) däremellan. I år var 
turen kommen till ett centralt möte. Vi samlades vid 
kasernvakten till kanslikasernen (gamla K1) för att 
vandra vidare till lektionssalarna över K 1 stallar. 

Före träffen med försvarsgrensrepresentanterna 
passade några på att få en visning av de vackra 

stallarna på kanslikasernen

Mötet började med att försvarsgrenscheferna 
(representanter för) och Rikshemvärnschefen (stf 
chefen) tog emot och under en timme informerade 
respektive försvarsgrens medlemsföreningar om “den 
nya försvarsmaktsstrukturen” och dess arbetsinnehåll. 
Det blev även en del information om rekrytering och 
frågor kring ekonomin. Därefter blev det en timme 
med gemensamma frågor.

Deltagarna samlas i lektionssalarna med förväntan 
om intressanta och bra redovisningar

Efter detta transport till Värtahamnen för att gå 
ombord på Tallink Siljas fartyg Galaxy, som vi hade 
bokat konferensresa på. Till det centrala mötet kom 
det cirka 80 deltagare från 56 föreningar. Jämfört med 
tidigare år var detta lite av ett rekord i deltagande. Nytt 
för året är att en deltagare från varje förening bekostas 
av SMKR. Deltagare två betalar konferenskostnaden. 

Vi började med att installera oss i hytterna. Därefter 
intog vi en gemensam buffé där vi hade möjlighet att 
lära känna varandra lite bättre och byta lite tankar och 
ideer kring föreningsverksamheten. Diskussionerna 
och historierna var i gång och det rådde en mycket 
god stämning. Förutsättningarna för en bra konferens 
är mycket goda på Tallink Silja då utrymmen med 
mera är väl anpassade för ändamålet och vi befinner i 
en miljö som ger närvaro.

Efter en god natts sömn började vi dag två konferensen 
och på programmet stod bland annat rekrytering, 
överenskommelser med värdförbandet, byta idéer 
kring verksamheter, hemsidans utnyttjande, mentor 
verksamheten, kommande regionindelning med bland 
annat Gotland som ny region. Intresset för frågorna 
var stort och det blev intressanta diskussioner med 
goda idéer och förslag på lösningar.

Förbundsordföranden Anders Emanuelson inleder

Intresserade och aktiva deltagare 

Efter lunchbuffen fortsatte verksamheten och det blev 
en hel del spontana redovisningar med information 
om hur föreningarna lokalt har valt att genomföra 
verksamheter av olika slag. Det var goda ideer som 
nu alla kan ta med hem och pröva. Väl framme i 
Stockholm och Värtahamnen upplever jag att vi 
hade gått i mål med de flesta frågorna. Det blev ett 
intressant och nyttigt möte som kommer att generera 
lösningar och nya verksamheter på hemmafronten.
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ÅRSMÖTET 2019
(text Gunnar Persson, foto Sten Wiedling)

Den 4 april samlades vi i vanlig ordning vid minness-
tenen för att hedra dem som inte längre finns bland 
oss. 

Samling inför ceremonin

I år var det 35 år sedan den första samlingen för före-
ningen ägde rum på Tullinge. Vid årets möte var det 
cirka 45 deltagare och vädrets makter var med oss. 
Nytt för i år var att vi spelade upp samlingsmusik i 
form av marscher med anknytning till flygvapnet.

 

Ovan fler bilder från samlingen

Inför årsmötet hade minnesstenen och de stolpar och 
kedja som satts upp renoverats, så nu är stenen återi-
gen välansad vad avser de detaljerna. Claes Wase och 
Leif Ström har gjort ett enastående gjuteriarbete, så 
att stolparna skall stå på plats och även planterat väx-
ter så att det skall vara vackert runt stenen. 

Arrangemanget runt stenen. Numera är också kled-
jan svartlackerad

Efter minnesstund och kransnedläggning så startade 
Kenneth sin modell av J 29 Tunnan med jetmotor och 
han taxade med modellen efter fanvakten vid med-
lemmarnas promenad upp mot STRILS (numera bio-
grafen Sländan). Det blev en imponerande promenad 
och det blev näst intill trafikstockning på vägen bred-
vid. Det är samma modell som Kenneth visade upp på 
muséet i Linköping i samband med J 29 Tunnan 70 år.

Väl församlade efter visst mingel så började vi mötet. 
Det blev en hel del att redovisa, då verksamheten varit 
omfattande under 2018. Vi har så pass många aktivi-
teter och projekt under 2019 att vi förmodligen kom-
mer att adjungera fler till styrelsen för att vi skall orka 
med och kunna genomföra all planerad verksamhet.
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Örjan Elvingsson och Fritz Eriksson

Vår J 22 i entrén till Sländan

J 29 Tunnan snyggt uppställd i salongen

Församlade medlemmar lyssnar intresserat

Ordning och reda bland dokumenten

Nu kör vi

Verksamheten redovisas

Tommy redovisar ekonomin
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Efter redovisning av verksamhet och förvaltning så 
fick styrelsen ansvarsfrihet även för verksamhetsåret 
2018. Det är ju tack vare en mycket bra och idogt ar-
betande ledamöter i min styrelse som detta är möjligt. 
Jag vill även i detta sammanhang tacka er alla i sty-
relsen för ett mycket väl utfört arbete.

Jag vill även framföra mitt tack till Thomas Starrin 
som i år lämnar styrelsen men han blir kvar i gruppen 
som arbetar med Flottiljrummet. Thomas har varit 
klubbmästare och har gjort ett gediget arbete. Det är 
ett stort engagemang som också innebär att varannan 
onsdag i samband med fikaträffarna se till att det finns 
kaffe och fikabröd till alla som deltar. Ett stort tack till 
dig Thomas för dina fina insatser under alla de år du 
varit med oss i styrelsen. Ser som sagt fram emot att 
få fortsätta arbeta med dig i Flottiljrumsgruppen.

Efter avslutat årsmöte lämnade vi över tavlan med 
hedersmedlemsbevist på general Bert Stenfeldt till 
Ulf Nyölöf för vidarebefordran till generalen.

Ordföranden dekorerade fyra medlemmar med F 18 
Kamratförenings förtjänstmedalj. Medaljen delas ut 
till medlemmar eller personer som gjort något bra för 
vår medlemsförening. Den delas ut i samband med 
årsmötet. Medalj utdelas på förslag av det verkstäl-
lande utskottet och efter styrelsebeslut. 

Tommy Ribbelöv, Thomas Lagman, Sten Wiedling 
och Kenneth Näslund

Utöver detta så dekorerades Tommy Ribbelöv med 
SMKR förtänstmedalj i silver.

Thomas Lagman, Kenneth Näslund, Sten Wiedling 
och Tommy Ribbelöv

Efter årsmötet och utdelning av förtjänstmedaljer höll 
Ulf Nylöf från SwAFHF (Swedish Air Force Historic 
Flight) ett mycket intressant och givande kåseri kring 
SwAFHF verksamhet med uppvisningar, övningar 
med mera. 

Ulf Nylöf, SwAFHF

Det var ett bildkåseri med otroligt vackra flygbilder. Vi 
har nu fått dem alla och får disponera dem i förenin-
gen. Ett stort tack till Ulf för detta mycket uppskattade 
kåseri. Ulf Nylöf belönades i vanlig ordning med min-
nesjetong, medlemskap i F 18 Kf och lite god dryck.

Ulf Nylöf som ung officer 

Klargöring av J 28

Det blev ett stort antal mycket fina bilder och de repre-
senterade många av de jetdrivna flygplantyper vi oper-
erat med i flygvapnet.

Ulf är med i luften så mycket som möjligt med sin 
kamera och dokumenterar flygningarna. Det är vi 
tacksamma för. Några fler fina bilder följer.
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J 34 instrumentering 

Två tungviktare

Som avslutning på dagens begivenhet var det så tid att 
åter ha en liten stund med mingel före inträde i mat-
salen och intagande av Ingegärds uppskattade buffé. 

Tre kända profiler Örjan Elvingsson, 
Lennart Nilsson-Sönne och Fritz Eriksson

Efter besöket i matsalen, där det står fulla bord, går in-
gen hungrig ut. Allt finns på bordet såväl förrätt, varm-
rätt, efterrätt som kaffe med kaka. Du som inte deltagit 
och upplevt detta måste anmäla dig direkt inför nästa 

tillfälle. Vi är givetvis oerhört tacksamma för att In-
gegärd och Göran ställer upp och ger oss möjligheter 
att genomföra aktiviteter av detta slag. Ett stort tack 
och lycka till med projekten på Sländan.

Alla äter andaktigt

Till höger ser vi en av våra hedersmedlemmar och 
gruppchef i Acro Deltas Claes Jernow

Fler deltagare som avnjuter maten

Allt har ju ett slut så även ett årsmöte. Tack alla i sty-
relsen, medlemmar och alla ni andra som bidragit till 
ett fantastiskt år med verksamhet, idéer och tänk, ar-
bete, ekonomiska bidrag med mera. Nu tar vi nya tag 
och under 2019 blir det minst lika mycket om inte 
mer verksamhet än under 2018.
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Protokoll fört vid årsmötet torsdagen den 4 april 2019
Före årsmötet samlades mötesdeltagarna vid minnesstenen för blomsternedläggning och höll en tyst minut för 
att hedra de kamrater som inte längre finns ibland oss. Det var också invigning av stolpar och kätting som nu 
avgränsar stensättningen kring minnesstenen.

Plats: Filmsalen i fd STRILS-byggnaden.
Närvarande: 39 st F18-kamrater.

§1. Årsmötet öppnas
Kamratföreningens ordförande, Gunnar Persson, hälsade samtliga närvarande varmt välkomna och öppnade 
årsmötet.

§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till mötesordförande valdes Gunnar Persson och till sekreterare Leif Ström.

§3. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
I F18 Kamratförenings stadgar, paragraf 9.1, står att kallelsen ska utfärdas senast 30 dagar före årsmötet. 
Kallelsen skickades ut den 28 februari. Årsmötet fastslog att utlysningen skett på ett stadgeenligt sätt.

§4. Fastställande av dagordningen
Den framlagda dagordningen godkändes av mötet.

§5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet och vara rösträknare på årsmötet
Till justeringsmän och rösträknare på årsmötet valdes Fritz Eriksson och Örjan Elvingsson                 

§6. Föredragning av verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelsen har inte som tidigare skickats ut tillsammans med årsmöteskallelsen. Gunnar Persson 
redovisade, med hjälp av ett bildcollage, verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen godkändes och 
lades till handlingarna.

§7. Föredragning av förvaltningsberättelsen
Förvaltningsberättelsen har inte skickats ut tidigare. Kassören, Tommy Ribbelöv, gick igenom resultat- och 
balansräkningen. Sammanfattningsvis kan nämnas att årets resultat blev
-26108,99 kr. Förvaltningsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§8. Föredragning av revisionsberättelsen 
Revisorn Göran Sjöholm föredrog revisionsberättelsen och föreslog att mötet skulle bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för det gångna året.

§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§10. Fastställande av/beslut om:
a) Verksamhet och budget för verksamhetsåret 2019 
Tommy Ribbelöv presenterade en budget för verksamhetsåret 2019. De budgeterade intäkterna är 81.615 kr, 
kostnaderna 87.560 kr och ränteintäkter 1000 kr. Det budgeterade resultatet är således -4.945 kr. Budgeten 
godkändes av mötet.
b) Medlemsavgift för verksamhetsåret 2020
Årsmötet beslutade enhälligt medlemsavgiften till 100 kr.

§11. Beslut angående ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
Inga ärenden fanns.
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- Styrelsen föreslår att utse nuvarande SwAFHF ordförande, fd generalmajor Bert Stenfeldt, till ny 
hedersmedlem nr: 5. Årsmötet beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag.

§12. Val av:     
Valberedningens förslag presenterades och efterföljande val fick följande resultat: 

a) Ordförande
          Ordförande Gunnar Persson Omval 2019 - 2021

b) Till styrelseledamöter för 2 år
- Thomas Hillemar  Nyval 2019-2021
- Leif Ström   Omval 2019-2021
- Claes Wase  Nyval 2019-2021

     (styrelseledamöterna Tommy Ribbelöv, Sten Wiedling och Thomas Lagman har 1 år kvar) 

c) Revisor för 2 år 
    - Göran Sjöholm  Omval 2019 - 2021   
   - Jan-Olaw Persson  Tilläggsval 2019 - 2020

d) Valberedning för 2020 
   - Ove Linder (sammankallande)   Omval

      - Rolf Larsèn       Nyval

§13. Fråga om omedelbar justering av punkterna 10 och 12
Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 10 och 12

§14. Motioner inlämnade till styrelsen jämlikt stadgarna paragraf 11, jämte styrelsens yttrande över dessa.
Inga motioner hade inkommit.

§15. Årsmötet avslutas

Förläning av F18 Kamratförenings förtjänstmedalj 2019.

Följande personer tilldelades kamratföreningens förtjänstmedalj och diplom:
Thomas Lagman, Sten Wiedling, Tommy Ribbelöv och Kenneth Näslund.

Gunnar Persson i egenskap av kanslichef från Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund delade 
ut SMKR förtjänsttecken i silver till vår kassör Tommy Ribbelöv för bland annat hans insatser att sprida 
kunskaper till övriga kamratföreningar i flygvapnet och även till arméns och marinens kamratföreningar i 
samband med möten som hållits av SMKR.

Ordförande Gunnar Persson tackade alla som kommit till årsmötet och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Leif Ström    Gunnar Persson
Leif Ström, sekreterare   Gunnar Persson, ordförande

Fritz Eriksson   Örjan Elvingsson
Fritz Eriksson, justeringsman   Örjan Elvingsson, justeringsman



28


