Årsmötet i april 2011
En vacker dag i mitten av april avhölls årsmötet i Enköping. ”Sveriges närmaste stad” enligt stadens turistbyrå. I varje fall en stad med otroligt många välskötta stadsträdgärdar. Kolla!
I dag var vår värd Försvarsmaktens ”Ledningsregemente” beläget vid gamla Stockholmsvägen innan
infarten till Enköping. Efter den traditionella macka + Kafe/öl/läsk från operakällarens catering så fick vi
en bakgrund och insikt i Ledningsregementets uppgift av Gert Granell och Roland Plan. Därefter gav oss
Jonas Eriksson en intressant beskrivning av hur det totalt nya intagningssystemet fungerar som gäller för
det framtida yrkesvalet som militär. Ca. en månad tar inträdesproven och därefter vidtar tre månaders grundutbildning som är lika för alla. Därpå börjar en sex månaders utbildning inom det fack som yrkessoldaten
har valt. Därefter kan hon eller han välja fortsatt anställning, hela tiden med avtalsenlig lön som vilken som
helst annan anställd. För oss som genomgått den obligatoriska värnpliktstiden känns detta litet underligt.
För undertecknad som förutom ett jättefint kamratskap + en utmärkt utbildning som fjärrskrivare också fick
en god grundkondition undrar om inte många unga går miste om en erfarenhet?
Nu var det dags för Anders Gustavsson att presentera det nya försvarshistoriska telemuseet ”Teleseum”.
Besök måste förhandbokas eftersom det ligger inom regementets område. Och det är synd eftersom detta
museum helt säkert skulle väcka intresse hos många (särskilt oss lite äldre). Museet är inte speciellt stort,
men innehåller många olika utrustningar som många av oss som har bakgrund från sin värnpliktstid vid
signal-regementet känner igen, antingen när det låg i Uppsala eller i Solna. Och som många små museer ofta
har, en entusiastisk liten skara av människor som med kunnighet och eget intresse visar alla detaljer.
Nästa punkt var föreningens årsmötesförhandlingar. Protokollet framgår på annan plats i vår tidning. Allt
förlöpte väl t.o.m. det fruktade nålsögat ”val av nya medlemmar” till styrelsen. De avgående styrelsemedlemmar Henrik, Fredrik och Mats avtackades trefaldigt med all rätt för sitt fina och engagerande arbete för
föreningen under de senaste sex åren.
Nu var det dags för lördagsmiddagen som intogs tillsammans med de ”helg-jourhavande” militärerna på
regementet. Efter avslutad måltid fick vi också bese regementets tjusiga festlokaler med gamla fanor, tavlor
mm.
Dagens avslutning var som traditionen bjuder: Bakluckeloppisen på en grusplan allt enligt ett av styrelsen
förutbeställt vackert och skönt väder, vilket vi alla härmed tackar för!
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