Kamratlunch med regementsförvaltare Jari Mäkelä
Den 17 mars kl 1200 träffades medlemmar ur kamratföreningen på Bowlingens
restaurang och sportbar för en kamratlunch tillsammans med regementsförvaltare
Jari Mäkelä från I 19 i Boden. Dagens arrangör och värdinna Marianne Höglin mötte
vid restaurangens entré och hälsade deltagarna välkomna.

Några av kamratföreningens medlemmar tillsammans med andra gäster runt den digra och
välsmakande buffén. Foto Nils Berglund.

Då det var torsdag fanns bland restaurangens rikliga utbudet på matsedeln riktig
”soldatmat” som ärter och fläsk samt pannkaka, rätter som flera av de före detta
”krigsmännen” med stort välbehag inmundigade.
Efter lunchen förflyttade sig deltagarna till B- och C-salen i kommunhuset där Jari
assisterad av ”bildvisare” Rolf Könberg från kamratföreningen skulle hålla sitt
föredrag om: En regementsförvaltarens uppgifter, utbildning och traditionsvård
mm”.
Med stöd av åtta bilder höll Jari en intressant föreläsning under 45 minuter där han
bland annat avhandlade:
En regementsförvaltares arbetsuppgifter
Det sedan 2009 gällande tvåbefälssystem med officerare, specialistofficerare
och gruppbefäl

Planeringsläget vid I 19 åren 2016-2020.
Traditionsvårdsuppdrag vid I 19
Vad som pågår just nu inom traditionsvården

Rolf Könberg visade bilder och lyssnade på
vad Jari hade att säga. Foto Nils Berglund.

Längst bak satt Lasse Nordin med papper
och penna i högsta hugg. Foto Karl-Erik
Svensson.

Att det är mycket positivt på gång vid I 19 och att Jari är en framstående pedagog stod det klart
för åhörarna när han förklarat denna bild. Foto Nils Berglund.

Föredragshållaren höll intresset på topp hos åhörarna hela föredraget igenom och de
ställde både under och efter föredraget frågor. Frågor som alla blev väl utredda av
honom. När Jari besvarat den sista frågan efter sitt föredrag applåderades han av
åhörarna.

Kamratförningens ordförande Hans Nauclér tackade föredragshållaren och överlämnade
Västernorrlands Regementes konstmapp med målningar av Lars Holmer till honom.
Foto Nils Berglund.

Efter föredraget var det många av åhörarna som ville byta ett ord med föredragshållaren. En av
dem var Kjell Åström, föreståndare för Sollefteå museum och med ett förflutet som officer på T 3.
Foto Nils Berglund.

Under fikat samtalade Jari med styrelsen om bland annat traditionsvård och ett kommande
sammanträde i detta ärende. Fr v med ansiktet mot kameran Kalle Ödlund, Jari Mäkelä och
Hans Nauclér. Med ryggen mot kameran Lars Boström och Marianne Höglin.
Foto Nils Berglund.

Vid fikat pustar, Marianne Höglin, dagens arrangör
och värdinna ut efter väl förrättat värv.
Foto Karl-Erik Svensson.

