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Hösten har tagit ett fast grepp
Mörker och fukt skall känneteckna hösten, alla dessa förväntningar har infriats under november.
Ganska skönt när naturen följer sin egna utstakade väg. Vi minns väl alla det snökaos som
inträffade i november förra året, alldeles för tidigt.
ÖB chefsmöte
Genomfördes den 20:e november. ÖB inledde med att kommentera övning Aurora. Utöver att
de övergripande målen har uppnåtts har övningen som sådan lyft hela Försvarsmakten.
Inställningen att alltid lösa uppgiften och viljan att leda har präglat hela övningen. Detta i
kombination med en väldigt positiv rapportering i media liksom allmänhetens intresse och stöd
har stärkt vår förankring i samhället likväl som vårt eget självförtroende.
Vi har en god grund att bygga på inför Försvarsmaktsövningen 2020.
ÖB kommenterade också FM Vindresultatet på en övergripande nivå. Över 13 000 svar innebär
att drygt 80% svarat på enkäten. Resultatet utvisar en generell ökning av positiva trender,
Försvarsmakten behåller eller ökar också där vi sedan tidigare varit starka. Förtroendet för hur
Försvarsmakten leds är den frågan som enskilt ökat mest.
Smolket i glädjebägaren är att kränkande särbehandling ligger kvar på samma nivå som den
föregående mätningen. ÖB budskap var tydligt – vi skall leva vår värdegrund och vara
samhällsledande, det är ett grundfundament i vår trovärdighet. Förutom att vi är nationalstatens
nattväktare är en jämställd Försvarsmakt en bättre försvarsmakt.
FM Vind inom HKV
Resultatet för HKV vidkommande har börjat delges HKV ledningar och fristående avdelningar.
Resultatet utgör i allt väsentligt en spegling av Försvarsmakten i övrigt. Metoden för att
omhänderta resultatet togs fram i anslutning till förra årets mätning, och har tillämpats under
året. Den metoden håller vi fast vid, d v s arbetslaget tar gemensamt fram vilka områden ni skall
arbeta med. Mer information om detta ges vid kommande förbandsmöte.
Ledning för ett starkare Försvarsmakten
Försvarsmakten omstruktureringsledare Genmj Anders Callert har börjat ”formera sitt lag”
vilket innebär att det praktiska arbetet med att planera intagande - och bemanningen av de nya
Försvarsgrensstaberna nu kan börja ta fart.
För HKV del läggs nu sista handen på personalramar och fördelning av uppgifter mellan den
blivande Försvarsstaben, PROD, INS och Försvarsgrensstaberna. Spel på HKV nya organisation
kommer att genomföras v 804 och 810. HKV nya organisation skall vara samverkad och
fastställd senast 1/4 2018.
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Idrottsliga framgångar
HKV skördade rikligt med medaljer i årets upplaga av FMM Orientering i Karlskrona.
Två individuella guld i dagorientering. 2 guld, 1 silver och 2 brons i OL skytte och i klass C Lag
3-manna tog vi ett lagguld. Grattis!
HKV konsert i Berwaldhallen den 28 januari 2018
Det är aldrig för tidigt att börja planera julen, denna sanning är även giltig för tiden närmast
efter. Därför ber jag er att redan nu skriva in den 28 januari i era kalendrar. Ni inbjuds alla, med
respektive, till HKV konsert i Berwaldhallen det datumet för att avnjuta en konsert där Arménsmarinens- och flygvapnets musikkårer framträder. Närmare information om tider, program och
hur ni får biljetter ges senare.
Väl mött!

Lennart Thomsen

Oktober var den bästa månaden hittills för panta mera projektet.
3729 kr skänkte vi till fredsbaskrarna. Förutom den goda saken bidrar vi till en bättre miljö,
återvinningen motsvarar koldioxidutsläppet för 79 bussresor T&R mellan Stockholm –
Norrköping (34 mil). I någon mån har vi klimatkompenserat övn Aurora.

