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Nu har det vänt!
Det gjorde det visserligen redan i 21 december förra året, men det är ju först nu som
man påtagligt kan märka det. Vi går stadigt mot våren men fortfarande finns tid för
allehanda vintersporter, så det är en härlig tid vi har framför oss!
Ledningsutredningen
Lite uppdateringar gällande ÖB inriktningar i ledningsutredningen:
Militärregionerna (MR) blir egna organisationsenheter. Utbildningsgrupperna
underställs MR.
En ny sektion (till stora delar tidigare ”Omdaning Försvarslogistik” (OFL) har inrättats
på CIO, benämnd FM CIO LLI (Lednings- och logistik implementering). Deras uppgift
blir att stödja FM CIO avseende synkronisering av Logistikutredningen med Materiel
och Logistikutredningen samt implementeringen av dessa. INS eventuella gruppering
på annan plats/ort hanteras inte nu, utan blir om så ska ske, föremål för ett särskilt
beslut.
Ett LEDS Direktiv som reglerar fortsatt arbete inom ramen för delområde
”Lokalisering” är ute på remiss.
Budget och verksamhet
Försvarsmaktens årsredovisning har färdigställts. Det har varit ett bra år som producerat
och levererat efterfrågad operativ effekt, vi har som anställda i FM all anledning att
vara stolta över resultatet. Mer info kring vad som genomförts under det gångna året
finns att tillgå på Emilia, där ni också hittar MUST årsöversikt.
Budgetunderlaget för 2018 (BU 18) lämnas in till regeringen 17-02-28, i samband med
att det görs kommer det att anordnas en pressträff där ÖB beskriver innehållet i
Försvarsmaktens förslag.
RALS
2016 års lönerevision är nu i princip slutförd. Den nya lönen kommer att utbetalas med
mars månadslön för alla anställda vid HKV, retroaktivt från oktober 2016.
Livet på HKV
HKV är ju ett förband som alla andra, om än lite annorlunda. Eller som C SÄKINSP
sammanfattade sina intryck från den under februari genomförda inspektionen av HKV
”Högkvarteret är som förband särpräglat med unika utmaningar”
En av utmaningarna är att skapa just ”förbandsandan”.
Jag vill därför gärna slå ett slag för två föreningar som var och en på sitt sätt bidrar till
vård av kamratskap på fritiden.
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Den ena är HKV kamratförening, som ordnar kamratfrämjande aktiviteter och utflykter,
den intresserade kan anmäla medlemskap till Mats Norman, HKV AVD.
Den andra är HKV konstförening som anordnar bl a konstvandringar och konstlotterier,
för medlemskap vänder man sig till Marianne Löwerot, INS.

Väl mött!
Lennart Thomsen

HKV L 24 är numera en ”hjärtsäker zon”, vilket innebär att hjärtstartare kan nås inom
3 minuter var man än befinner sig i huset. Arbetet fortsätter nu med att göra HKV
övriga adresser till hjärtsäkra zoner.
Om rätt åtgärder sätts in d v s HLR inom en minut och påbörjar hjärtstartare inom tre
minuter så ökar chansen till överlevnad med 75% jämfört med endast 25% om hjälpen
erhållas senare.
Tack Henrik Thornberg för ditt engagemang i detta arbete!

