Bäste medlem i Gotlands Regementes Officerskassa!
Jag vill bara på enklaste sätt orientera lite om verksamheten samt kommande
arbete.
I lördags, den 17 december, avnjöt ca 70 av oss en rejäl jullunch på Suderbys
herrgård. Det börjar likna en blandning av den klassiska hjullunchen och
regementets personalinformation. I år orienterade överste Mattias Ardin om
utvecklingen av Försvarsmaktens verksamhet på Gotland. Mattias är den som
numera är Chef Gotland avseende militärt försvar, oaktat om det är operativa
eller produktionsmässiga frågor. Bakom detta finns det en uppsjö av olika
lednings- och lydnadsförhållanden – men som Mattias nämnde – det är hans
problem och ansvar!
Övlt Hans Håkansson orienterade om hemvärnets verksamhet och påpekade
med all rätta att Gotland inte varit avmilitariserat då hemvärnsbataljonen dragit
ett stort lass för vår säkerhet sedan regementets nedläggning.
Vidare orienterade övlt Stefan Pettersson om 18.Stridsgruppens fortsatta
uppbyggnad. Särskilt glädjande är att man har övat med nästan full
bataljonsstab, till tomtens glädje då det fanns många gubbar att raljera över från
den verksamheten. Stefan presenterade också en del ny och gammal personal,
och kassan kommer därmed sannolikt att växa kommande år vilket är mycket
glädjande. Jag bedömer därför att vi kan bli runt 80 deltagare nästa år, varav
många kan vara nytillkomna!
Utöver personalinformationen genomfördes höstsammanträde där styrelsen
har lagt fram fyra konkreta förslag på stadgeändringar för att kunna vara mer
inkluderande för de nya enheterna som kan ses som Gotlands Regementes
arvtagare. Mer om det kommer att läggas ut på hemsidan, facebook och som
direktutskick under 2017. Målet är att kunna besluta detta på vårsammanträdet
tidigt i juni och därefter bekräfta det på höstsammanträdet 2017, vilket kommer
att kräva en del arbete med fullmakter och annat. Utvecklingsgruppen under
ledning av förvaltare Martell orienterade om tankar och inriktning för att
kassan ska kunna växa och leva i framtiden, bl.a. genom att hantera alla
officerskategorier, stödja soldatförening och inte minst, att kunna stödja en
blivande mässverksamhet.
Själva julbordet och efterföljande festligheter var som vanligt en riktig fullträff.
Noteras bör att Peter Molin nu verkar förbereda nästa generations sångledare,
och det stod helt klart att det är bra att börja i tid!
Med dessa glädjande nyheter så väntar vi nu på återinrättande av Gotlands
Regemente, även om en hel del arbete och beslut återstår – håller min profetia
att vi är återuppståndna till 2020?
God jul och gott nytt år, väl mött på regementets högtidsdag!
Joakim Martell
Ordförande

