FLYGVAPENCHEFENS RUNDRESA TILL
AVVECKLADE FÖRBAND OCH
TRADITIONSBÄRANDE KAMRATFÖRENINGAR
Flygarkamrater
På uppdrag av PROD FLYG översändes en förberedande planering inför FVC rundresa i
samband med FV 90 år. Enligt min uppfattning är det ett mycket bra initiativ av FVC, PROD
FLYG med flera. Det är också ett mycket bra tillfälle för oss i kamratföreningarna att få träffa
och få presentera vår verksamhet för vår högste företrädare samt att få tillfälle att manifestera
vår gamla flygflottilj. Det innebär också att vi har framför oss en gedigen uppgift och
arbetsinsats för att det skall bli så bra som möjligt. Detta är också ett tillfälle att ge företrädare
i länet och kommunen information om vår tidigare och nuvarande gärning i kommunen.
Det är ett omfattande program vilket gör att vi behöver börja planera det hela i tid. Har du
frågor som rör ekonomi med mera så skall detta tas upp med stödjande förband. PROD FLYG
vill också att vi gör detta så billigt som möjligt med hänsyn till det ekonomiska läget i
Försvarsmakten.
PROD FLYG kommer att sända ut ett slutligt tilläggsuppdrag i mitten av april. Det underlag
du får från mig i dag är ett förberedande underlag som utsänds till mig från PROD FLYG.
Dokumentet är uppdelat i tre delar beroende på vem som skall känna ansvar för vilka
åtgärder, utförande med mera. Har du frågor sänd dem då till mig (famuttran@hotmail.com)
eller via min mobil (073-1536844). Möjligen kan svaren/frågorna behöva spridas inom vår
organisation.

Besöksprogram (preliminärt)
2016-08-17, Hägernäs - Stockholm F2 (F 18 Kamratförening stödjer planeringen)
2016-08-17, Barkarby - Stockholm F8
2016-08-18, Tullinge - Stockholm F18
2016-08-29, Linköping F3/AF2
2016-08-29, Norrköping F13
2016-08-29, Nyköping F11
2016-08-31, Karlsborg F6
2016-08-31, Säve F9/12. MF Div. (Lars-Gunnar Larsson sammanhållande)
2016-08-31, Göteborg E1
2016-09-02, Västerås F1
2016-09-26, Ängelholm F10
2016-09-26, Ljungbyhed F5 (alt. 2016-09-03 jubileum)
2016-09-29, Boden AF1
2016-09-30, Finland F19
2016-10-24, Östersund F4 (alt. 2016-08-20 jubileum)
2016-10-24, Söderhamn F15
2016-10-28, Kalmar F12
2016-10-28, Ronneby F 17 MF 13. Div.
2016-11-11, Uppsala F16/F20 (ev. NAC 14-15 nov)
2016-11-17, Berga 11. MF Div.
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Ankomstprogram
10 min
30 min
50 min
30 min

Ankomst och samling.
Kamratföreningen föredrar för FVC och inbjudna förbandets historia och KF
verksamhet.
Social samvaro med fika (kaffe, fralla) därefter avmarsch till minnessten eller
liknande för ceremoni.
Ceremoni med kransnedläggning (motsvarande) därefter slut.

Ceremoniprogram
K-15

K-5
K -/+0

K+15

Samlingsmusik
Kamratföreningens fana och eventuell svensk fana med fanförare ur
kamratförening skall finnas på plats vid minnesstenen (frivilligt för
kamratföreningarna och utan kostnad för PROD FLYG).
Fanförare (traditionsbevarande flottiljs fana) o kransman anländer
(marschmusik)
FVC, Adjutant, traditionsbevarande flottiljchef och siste flottiljchefen (om
möjligt) anländer (generalsappell)
Tal av siste flottiljchefen alt. ordförande i kamratföreningen (5 min)
Tal av FVC (5 min)
Utbringa ett fyrfaldig leve (?) (trumpetfanfar)
Kransnedläggning av FVC, siste flottiljchefen samt ordföranden i
kamratföreningen (marschmusik)
Flottiljmarschen spelas
Avslutning

Uppgifter med ansvar att lösa eller planera
HKV PROD FLYG






Tar fram ett detaljerat program och ceremoniprogram
Sänder ut inbjudningar till respektive ceremoni
Sänder ut ett tilläggsuppdrag till stödjande förband om genomförande av ceremonin
I de fall särskilda tilläggsuppdrag behövs utges dessa i god tid före genomförandet
Dialogiserar kostnader rörande F 2, F 9 och F 12 med utsedd traditionsbärare
alternativt FV Samverkansgrupp

STÖDJANDE FÖRBAND





Beställer musikkår/signalgivare via FöMus
Avdelar, för deltagande, chef ur stödjande förband alternativt representant ur
ledningen
Avdelar, för deltagande, informationschef samt stabsbefäl
Avdelar 1+1 fanförare med stödjande förbands fana
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Avdelar en kransbärare
Svarar för att verksamhets- respektive budgetdialog kring FV 90 startar och slutförs
med kamratförening som förbandet stödjer
Stödjande förband köper tjänster av kamratföreningen alternativt redan förhandlat stöd
jämlikt överenskommelse mellan stödjande förband och KF
Kostnader som inte budgeterats men som uppkommer anmäls för vidare handläggning
av HKV PROD FLYG
Kostnader för ceremonin vid F 2, F 9 och F 12 hanteras i särskild ordning
Stödjande förband stödjer kamratföreningen med att ta fram inbjudningslista (namn
och adress) på lokala intressenter och media.

KAMRATFÖRENINGARNA












Utarbetar en biografi över flygflottiljen/förbandet att föredras för FVC och inbjudna
gäster, enligt program ovan (cirka 15 min)
Utarbetar en biografi över kamratföreningen att föredras för FVC och inbjudna gäster,
enligt program ovan (cirka 15 min)
Genomför en verksamhets- och budgetdialog med stödjande förband rörande stöd för
redovisad verksamhet i god tid före genomförandet
Ordnar med lokal för föreningen och gäster (10 pers + lokalt inbjudna och KF
medlemmar). Lokalen bör finnas i närheten av minnessten eller plats där
kransnedläggning skall ske.
Beställer fika (fralla eller dylikt) för 10 pers + lokalt inbjudna och KF medlemmar.
Beställer krans till minnesceremonin
Fotograferar minnesmonumentet eller kransnedläggningsplatsen och dess omgivning
och e-postar det till famuttran@hotmail.com så snart som möjligt för planering av
område och uppställning av fanvakt, musik med mera.
Utarbetar en inbjudningslista tillsammans med stödjande förband . Minst skall
landshövding, ordförande i kommunalfullmäktige och länsstyrelsens försvarsdirektör
bjudas in.
Bjuder in lokala samarbetspartners (hembygdsgillet, representant för skola eller
liknande)till ceremonin.
Flankerar minnessten med fanförare eller liknande med kamratföreningens fana/fanor
Meddelar till Samverkansgruppen aktuell Flottiljmarsch att spelas upp i samband med
att kransnedläggningen genomförts

På uppdrag av HKV PROD FLYG

Gunnar Persson
Gunnar Persson
Flygvapnets Kamratföreningars Samverkansgrupp

