Bäste medlem i Gotlands Regementes Officerskassa!
Jag vill bara på enklaste sätt önska er en god sommar – inte allt för blöt men
kanske ej heller för torr – samt också orientera er lite om vårsammanträdet och
kommande verksamhet.
Vårsammanträdet avlöpte väl, utan skandaler, och med ansvarsfrihet för
styrelsen, så långt allt väl! Vi diskuterade också lite framtidsfrågor, framförallt
kassans framtid i ljuset av de kommande satsningarna på försvaret av Gotland.
Min slutsats är att framtiden ser ljus ut och att kassan kan ha en viktig funktion
att fylla för den blivande Stridsgrupp Gotland – inte helt olikt tidigare P1G
måhända. Vi kommer därför under hösten att bilda en arbetsgrupp som ska
”skugga” processen och orientera medlemmarna under kommande hjullunch
om möjligheter och problem. Arle Othberg kommer ingå i gruppen som
sakkunnig om vad som händer i verkligheten då han genom sin tjänst bedöms
ha en bra inblick i detta. Jag uppmanar därför gammal som ung att engagera er i
detta. Hör av er till mig eller Arle så ska vi sätta igång detta under hösten.
Gruppen kommer delredovisa vid vårsammanträdet 2016 och sedan lämna
förslag på åtgärder till hjullunchen 2016. Uppgiften blir att föreslå åtgärder och
inriktning för framtiden.
Parallellt med detta ska styrelsen överse och analysera behov av modernisering
av stadgar samt hur man ska kunna modifiera dessa vid behov. Dessa två
processer bedöms kunna samordnas tidsmässigt. Även här kan råd och
engagemang behövas och jag återkommer till detta vid kommande aktiviteter.
Vi planerar också för en höstaktivitet, medio sent oktober, med ett föredrag om
hur man politiskt driver och följer upp den i dagarna beslutade säkerhets- och
försvarspolitiska inriktningen. Jag har uppdragit åt mig själv att ordna en
relevant föredragshållare.
Och, jag hoppas att ni redan nu börjat tänka på och förbereda kommande
lillehjul, planerat till den 19 december – jag fick ju vika ner mig senast när
gubbtänderna stretade emot – och vi kan då fortsatt diskutera framtiden eller
dåtiden!
Med detta önskar jag er en god sommar, väl mött under hösten!
Joakim Martell
Ordförande

