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Nordiskt Militärt Kamratföreningsmöte 2017 i Sverige
2017 är det åter dags för de Nordiska Militära Kamratföreningarna att mötas och denna gång
i Halmstad i Sverige. Värd för mötet är chefen för Lv 6. Vår avsikt är att visa upp en blandad
och intressant presentation från samtliga försvarsgrenar med aktuella frågor såsom bland
annat kamrat- och veteranarbetet. Se bifogat program. Vi erbjuder alltså ett mycket
omväxlande och givande program vilket vi hoppas kommer att uppskattas och ge värdefull
information. Vi hoppas också att vi får en trevlig social samvaro med varandra och ett
intressant utbyte av information kring kamratfrågor i alla nordiska länder.
Det Nordiska Militära Kamratföreningsmötet genomförs den 14 – 18 juni 2017.
Avsikten är att var och en av oss tar sig till Halmstad på eget sätt. Upphämtning kommer
att ske på Halmstads flygplats samt järnvägsstation. Du som kommer med egen bil gör
anmälan i vakten på Lv 6. Inryckning sker på Lv 6 under eftermiddagen och kvällen den
14 juni.
SMKR önskar ett förhandsbesked från kamratföreningar som har för avsikt att delta i det
Nordiska Kamratföreningsmötet 2017. Deltagaravgiften kommer att bli 500 kronor per
deltagare. Till det Nordiska mötet 2017 har SMKR utarbetat en resepolicy vilket i viss mån
utjämnar kostnaderna för de som har längst att resa till Halmstad. Resa med det billigaste
färdmedlet skall inte behöva överstiga 1200 kronor. Om resekostnaden överstiger 1200 kronor
kommer SMKR att ersätta överskjutande belopp. Varje förening får anmäla en ordinarie
deltagare samt ytterligare namn som kommer att fördelas om utrymme finns i
anmälningslistan. Denna förhandsanmälan är inte bindande. Sänd in era förhandsbesked
senast den 15 januari 2017. Sverige har 60 platser. Om intresset överstiger dessa kommer
SMKR att fördela platserna bland de namn som finns i förhandsanmälan. Efter bearbetning
av SMKR kommer vi att delge kamratföreningarna en deltagarlista. Bindande anmälan
med betalning för deltagare skall vara SMKR tillhanda senast den 7 april 2017. Vid
utebliven betalning övertas platsen av nästa person på den gemensamma kölistan.
Väl mött till ett intressant och givande nordiskt möte i Halmstad.
Har du ni några frågor kontakta gärna kanslichefen Gunnar Persson,
mobiltelefon 073-1536844
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