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Sändlista sid 6 

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

                           

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

Albert  Hedberg, albert.hedberg@mil.se                   

LedR FragO Veteranveckan 2022 
4 Bilagor 

 Svar senast 

2022-10-12 

 

1. Orientering 

2011 instiftades 29 maj som Veterandag inom Försvarsmakten, vilken 

högtidlighålls på Djurgården (2018 blev den officiell flaggdag).  

C LedR har beslutat att införa en lokal veteranvecka för att lyfta fram både 

nationell och internationell veterantjänst samt visa den erkänslan som behövs. 

Veckan syftar även till att öka kunskapen inom olika områden kopplade till 

insatsverksamheten.  

C Ledr har beslutat att lägga den lokala veckan i närheten av FN-dagen som 

infaller den 24 oktober varje år i syfte att möjliggöra ett större deltagande bland 

regementets personal.  

 

2. Uppdrag 

LedR inför en årligt återkommande veteranvecka i syfte att uppmärksamma de 

veteraner som tjänstgör och har tjänstgjort internationellt och/eller nationellt. 
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3. Genomförande 

3.1.  Beslut i stort 

Under hela vecka 243 genomförs aktiviteter för att uppmärksamma samt skapa 

erkänsla för våra veteraner samt för att öka kännedomen kring vilka insatser av 

olika karaktär som Ledningsregementet har genomfört. 

Aktiviteter som kommer genomföras är bland annat information på Emilia, 

fotoutställning från genomförda internationella insatser, lunchföreläsningar, 

personporträtt av veteraner, fika för anställda (och kamratföreningar) samt 

kransnedläggning vid minnesstenen. 

3.2. Genomförandeidé 

Se bilaga 1. 

3.3. IGU 

Alla 

- Inkommer med namn, personnummer samt ev. kostavvikelser på de som 

vill gå på respektive lunchförläsning senast torsdag v240 kl 1630 till ledr-

regstab-j1@mil.se med kopia till j4 

- Inkommer med antal och ev. kostavvikelser på den personal som avser att 

delta på FN-fikat 24/10 senast torsdag v240 kl 1630 till ledr-regstab-

j1@mil.se med kopia till J4 

- Uppmanar anställda till att inkomma med bilder samt information i 

enlighet med bilaga 2 till ledr-regstab-j9@mil.se  

- Uppmanar anställda som vill delta i veteranportträtt i enlighet med bilaga 

2, att inkomma med intresseanmälan till  ledr-regstab-j9@mil.se 

- Deltar med enhetschef motsvarande vid minnesceremonin måndag v243 

kl1100 i enlighet med bilaga 4. 

- Bereder möjlighet för personalen att delta vid de olika aktiviteterna. 

Förbandsledning 

- Deltar vid minnesceremonin v243 kl. 1100-1130 

- Deltar vid FN-fika 24/10 1015-1100 

- Deltar vid utdelning av gula bandet pin Måndag v243 kl. 0700 vid 

lejongrinden samt nya vakten 

mailto:ledr-regstab-j1@mil.se
mailto:ledr-regstab-j1@mil.se
mailto:ledr-regstab-j1@mil.se
mailto:ledr-regstab-j1@mil.se
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- Deltar vid fikat för kamratföreningarna på torsdag v243 kl.1400-1500 

Förbandsledning/C Sekr 

- Beställer kransar till kransnedläggning i enlighet med samverkan. 

Regstab/J1 

- Ansvarar för planering och samordning av veteranveckan. 

- Bokar in föreläsare enligt schema se bilaga 1.  

- Samordnar med C Sekr beställning av kransar till ceremoni enl. schema. 

- Besöksanmäler externt inbjudna samt representanter från 

veteranorganisationer/kamratföreningar. 

- Bokar lokaler för föreläsningar. 

- Tillser att Regementspastor deltar vid kransnedläggningen måndag v243. 

- Tillhandahåller gula bandet mtrl till förbandsledning. 

- Deltar vid utdelning av gula bandet pin Måndag v243 kl. 0700 vid 

lejongrinden samt nya vakten 

- Bjuder in kamratföreningar till erforderliga delar. 

Regstab/J2 

- Beredd stödja Regstab/J9 med att granska inkomna bilder. 

Regstab/J3 

- Stödjer Regstab/J1 med planering och samordning av veckan. 

Regstab/J4 

- Bokar mat inför föreläsningar enligt underlag. 

- Beställer FN-bakelser (blåa) inför Måndag v243 med tillhörande lokal 

enligt underlag 

- Beställer fika och bokar lokal till föreläsning för kamratföreningar torsdag 

v243 1400. 

Regstab/J6 
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- Upprättar högtalarsystem med mikrofon i Lilla Frösunda i samverkan med 

militärresturangen senast måndag v243 kl. 1000. 

- Beredd bryta högtalarsystemet. 

Regstab/J9 

- Upprättar och distribuerar kommunikationsprodukter. 

- Ansvarar för ”veteranporträtten”  

- Upprättar fotoutställning i by213 med inskickade bilder. 

- Informerar på Emilia om avstängningen av Lejonplan Måndag v243. 

LedSS 

- Utgår med skolförvaltaren enligt samverkan.  

Signbat 

- Utgår med Becir Cizmic som föreläsare onsdag v243 enligt samverkan. 

Tkbat 

- Utgår med Mikael Eriksson som föreläsare onsdag v243 enligt samverkan. 

Opkomm 

- Stödjer Regstab/J9 med produktion av kommunikations mtrl och 

upprättande av fotoutställning. 

StödE 

- Stödjer Regstab/J9 med personal ur Ö/S för upprättande av 

fotoutställning. 

- Tillser att inga fordon är parkerade på Lejonplan samt området invid 

minnesstenen under måndag v243. 

Militärrestaurangen 

- Erbjuder under vecka 243 en veckomatsedel med maträtter som är 

inspirerade av olika länder där LedR personal har genomfört insats. 

- Avdelar Stora/Lilla Frösunda enligt samverkan med Regstab/J4. 
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4. Logistik 

4.1. Personaltjänst 

- Arbetstid enligt lagd lista. 

- Ev behov av övertid ska godkännas i förväg av J3 alternativt RegFv. 

4.2. Logistik 

C LedR uppmuntrar samtliga medarbetare vid Ledningsregementet att under v243 

bära sina medaljer i original till respektive arbetsuniform (M48/M87/M90) eller 

vårdad civil klädsel exempelvis kavaj. 

Detta är ett avsteg från gällande reglemente Uniformsbestämmelser Ä3 2015, 

avsteget gäller under förutsättning att verksamhetsäkerheten upprätthålls. 

Medarbetarna uppmanas även att på höger arm bära officiella missionsmärken 

”patches” samt bära missionsbaskrar. Vid bärande av FN-basker godkänns även 

bärande av tillhörande blå plastrong. 

Regementet erbjuder lunch i samband med lunchföreläsningar. Lunch ska 

registreras i PRIO som fri måltid. 

4.3. Ekonomi 

Övriga kostnader 8013887, 0010 

Lönetillägg  8013887, 0020 

5. Ledning 

J1 leder genomförandet av veckan samt är samordningsansvarig, internt samt 

externt. 

 

I beredningen har RegFv Clerborn, HR-handläggare Emelie Wreder, Kn Albert 

Hedberg, Fj Johan Borg, kommunikatör Daniel Sanchez och Fv Patrik Ericzon 

deltagit. 

Beslut i detta ärende har fattats av Kn Jonas Bogg 

 

 

Bogg, Jonas 

Stf C J3 
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Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 

 

 

Bilagor: 

Bilaga 1: Bilaga 1 LedR Schema för Veteranveckan 2022 

Bilaga 2: Bilaga 2 Veteranveckan kommunikationsprodukter 

Bilaga 3: Bilaga 3 Kommunikationsplan Veteranveckan 

Bilaga 4: Bilaga 4 FN-Dagen cermoni 

 

 

 

Sändlista 

Förbandsledning 

Regstab 

Signbat 

OPKOMM 

13.Tkbat 

METOCC 

TKSE 

LedSS 

StödE 

LogE 

TVK Ledsyst 

Miljöprövningsenheten 

 

 

För kännedom 

 

LedR KF (sekr@ledrkf.se) 

Signtp KF (p-o.westergren@telia.com) 

Göta Gardes KF (kg.hellquist@telia.com) 

Ledr Veteranerna (hakan.jalden@gmail.com) 

Södermanlands reg officerares KF (ahlstrompeter57@gmail.com) 

Södermanlands reg KF (andren.hast@gmail.com) 

Flottans män Västerås (vasteras@flottansman.se) 

Enköping Soldathem (enkoping@soldathem.org) 

Fredsbaskrarna Sörmland (markalarsson@gmail.com) 
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