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Verksamhetsberättelse 2017
Föreningen har under året haft 8 styrelsemöten samt Vår och Höstmöte.
Vi samarbetar med garnisonssällskapet om "öppen mäss" för alla medlemmar ca 15 ggr per
år. Vid två av dessa tillfällen, kamratföreningens höstmöte och årsmöte, bjuder vi även in
externa föreläsare, ofta med ett militärhistoriskt tema.
Föreningen arbetar aktivt med vårt traditionsrum (fd KA 4 museum) . Drygt 10 medlemmar
träffas varje onsdag för att hålla våra samlingar i gott skick. Alltifrån persedlar, material,
dokument, böcker, bild-och videomaterial och mycket mera. T.ex. har vi nu en fungerande
kustradarstation (KSRR).
Vi har hittills högtidlighållit minnet av kustartilleriets största katastrof då fartyget Barbara
gick under med många omkomna för snart 70 år sedan. Nu arbetar vi för att ersätta denna
ceremoni tillsammans med garnisonen för att högtidlighålla minnet av alla som omkommit i
tjänsten vid garnisonen. Vi kommer att genomföra denna ceremoni i samband med den
årliga veterandagen.
Under året har kamratföreningen gått samman med de anställdas Garnisonssällskap (f.d.
mässällskap) vid garnisonen och vi är numera en sektion i sällskapet. Förhoppningsvis skall
det därigenom bli mer attraktivt att rekrytera nya medlemmar då de slutar sin anställning vid
garnisonen och även underlätta administrationen för oss.
Tillsammans med garnisonen och andra försvarsföreningar ger vi ut tidningen Älvsborgarna
med två nummer per år däri vi publicera egna artiklar från vår historia mm.
I år har vi återupptagit traditionen att tillsammans med kamratföreningarna från fd KAregementen genomföra en resa till ett tidigare regemente. I år gick resan till Berga och Rindö
(fd KA 1) i Stockholmsområdet under 3 dagar. En mycket uppskattad och givande resa med
drygt ett 100 tal deltagare från de tidigare KA regementena. Under 2018 planerar vi en resa
till Karlskrona och senare även de övriga fd regementena.
Tillsammans med andra kamratföreningar genomför vi även en årlig dagstur till ön Känsö i
Göteborgs skärgård. En sk ytterförläggning för KA 4 och numera även en bas för
Garnisonens övnings- och skjutfältsverksamhet i Göteborgs södra skärgård.
Kamratföreningen har påbörjat ett samarbete med Göteborgs Garnisonssällskap för att ta
fram en ny hemsida.
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Föreningens styrelse har under 2017 bestått av 5 ledamöter och 1 suppleant samt 3
adjungerade ledamöter.
Samgåendet med Göteborgs Garnisonssällskap har redan nu inneburit att flera medlemmar
överförts till Kamratföreningen. Detta är mycket positivt och vi hälsar de nya medlemmarna
välkomna och hoppas att de kan bidra till att utveckla vår verksamhet.
Vi är nu 244 medlemmar varav några inte hunnit betala medlemsavgiften ännu. Det är en
ökning med 20 stycken jämfört med föregående år trots att några av våra kamrater gått bort
under året. Medelåldern har sänkts från 72 till 70 år. Vår äldste medlem är Kjell Werner, 98
år, tidigare bland annat regementschef vid KA 4 och numera boende i Malmö.
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