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Årsmötet 2018  
Kamratföreningens årsmöte ägde rum i FCO-salen på Hullsta Gård i Sollefteå 

den 27 februari kl 1830 – 2030. Välförberedda ärenden och i god tid utsända 

möteshandlingar gav årsmötet ett snabbt förlopp.  

  

   
 

Av verksamhetsrapporten för 2017 framgick att nedanstående aktiviteter 

genomförts:  

åtta protokollförda möten 

åtta studiecirklar 

tio medlemsverksamheter som utflykter, kamratluncher och bär-

plockningar mm. 

 

Dessutom har föreningen på Solgården under året anordnat 9 sammankomster 

med bildvisningar och föredrag. Vid föreningens sammankomster på Solgården 

har Lars Hägglund medverkat och läst egna dikter.   

 

Till Bäste Soldat 2016 vid 15. Hemvärnsbataljonen hade kamraterna utsett 

chefen för 153. Bevakningskompaniet Thomas Holmlund från Bredbyn. 

Ordförande Hans Nauclér t h, assisterad av sin sekreterare Lars Boström, ledde med van 

hand det väl förberedda årsmötet. Det är tryggt med sådana herrar vid rodret. Foto Nils 

Berglund. 
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Efter det att den väl fungerande styrelsen beviljats ansvarsfrihet klubbades verk-

samhetsplanen för våren 2018 vilken omfattar: 

 

fyra medlemsaktiviteter: årsmöte, en kamratlunch med studiebesök 

på Sollefteå museum tillsammans med T 3 kamratförening i mars, 

programskrivardag i april och en avslutande festlig Vårmönstring i 

maj  

fem studiecirklar vilka träffas på ABF- lokalen  

fem sammankomster på Solgården 

 

Föreningens styrelse har 2018 har följande sammansättning: 

 

Ordförande  Hans Nauclér 

Vice ordförande Sten Lönn 

Sekreterare  Lars Boström 

Kassör  Sören Nilsson 

Ledamot  Kalle Ödlund  

”  Bertil Olofsson 

”  Lars Tommy  Sjödin 

Suppleant  Marianne Höglin 

 

Här sitter med all säkerhet mer än 200 statliga tjänsteår, massor av erfarenhet och kunnan-

de. Främre raden fr. v Lennart Sjödin, Ivan Pettersson och Kalle Ödlund. I bakre raden fr. v 

Roland Forbord och Ingemar Nordin. Foto Karl-Erik Svensson. 
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Suppleant  Martin Nylén 

”  Bengt Anders Andersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter det att årsmötesförhandlingarna avslutats informerade Sollefteå kommu-

nalråd, sedan den 1 september 2017 Åsa Sjödén, om Sollefteå framtid. Åsa, född 

1970, är uppvuxen och bosatt i Näsåker. Hon skolades tidigt i politik av sin  

pappa Urban.  

Åsa som är lärare, har varit ordförande i Sollefteås barn- och skolnämnd i många 

år och kommunstyrelsens vice ordförande. Hon sitter också i styrelserna för 

Sollefteåforsens AB och Höga Kusten Airport AB. 

 

Åsa Sjödén, kommunalråd, med stadig blick på framtiden. 

Foto Nils Berglund. 
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Åsa berättade bland annat om att hennes mål är att fortsätta att utveckla kommu-

nens fina möjligheter. I sitt anförande berörde hon bland annat: 

 

Hotell Hallstaberget och Hallstabackens utmärkta utbud.  

Sollefteåforsen AB som sedan 2016 till 100% ägs av Sollefteå kommun. 

Kampen för Sollefteå sjukhus. 

 

 

Arbetet med att göra Hamreåkern till en attraktiv plats för globala serverhallar. 

Här görs en noga analys över vad kunderna efterfrågar. Detta arbetssätt har 

skapat en planering som är intressant för många globala serveraktörer. Ett antal 

intresserade företagare har varit i kontakt med kommunen och besökt Hamre. 

Fler besök är på gång.  

 

Arbetet med att få militär verksamhet till Sollefteå. Försvarsminister Peter 

Hultqvist och chefen för I 19 och militärområde Nord, inom vilket Sollefteå 

ligger, överste Ulf Siverstedt, har tackat ja till att besöka Sollefteå. 

 

Arbetet med att klara ut vilka behov ett modernt militärt förband har. Åsa har 

varit i kontakt med överste Jan Mörtberg som är ledamot i Krigsvetenskaps-

Lennart Thuvesson och Ivan Pettersson lyssnar intresserat på Åsa Sjödéns information. 

Foto Karl-Erik Svensson 
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akademien angående dessa behov. Mörtberg och en kollega kommer att tillsam-

mans med andra sakkunniga att analysera dessa behov. Jan Mörtberg är väl 

bekant med Sollefteå då han under åren 1998-99 var utbildningsledare för NB 

21, Ångermanlandsbrigaden, i Sollefteå. 

 

Årsmötet avslutades traditionsenligt med kaffe/te och semla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagarna i årsmötet 2018. Bilden delad och beskuren. Foto Nils Berglund. 


