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Styrelsen för föreningen S 1 Musei Vänner får härmed avge  
följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret   
2021-01-01 – 2021-12-31 
 
 
 
Styrelsen har under året bestått av 
 
Funktion  Namn  Vald t o m verksamhetsår 
Ordförande   Anders Gustafsson  2021 
Sekreterare  Per Nordlander  2022 
Kassör  Klas-Olof Ohlsson  2021 
Ledamoter   Fredrik Wiebe  2022 
  Mats Kjellman  2021 
  Mats Sjöström  2022 
  Olle Stedt   2021 
  Ulf Johansson  2021 
   
 
Adjungerad ledamot Patrick Ericzon 
  
 
  
  
Revisor  Carl-Johan Pettersson  2021 
Revisorssuppleant Håkan Palm   2021 
 
Valberedningen har bestått av Jan Burell och Anders Edlund med Jan B som 
sammankallande. 
 
 
Styrelsesammanträden 
Styrelsen har under året genomfört fem protokollförda sammanträden. 
 
 
Ekonomi 
För den ekonomiska redovisningen hänvisas till årsbokslutet. 
Föreningen hade vid årsslutet 118 medlemmar. 
 
 
Årsmöte 
Årsmöte för verksamhetsåret 2020 avhölls den 7 sept 2021.  
 
Efter årsmötet avnjöts en räksmörgås och mineralvatten. 
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Verksamhet 
Pandemin har lagt sin våta hand över hela året, vilket gjort att vi som bekant haft en låg 
museiprofil under främst våren. Under den tiden var det arbete med lägre profil i 
museet/Traditionsrummet. 

I januari var det en ”ordning och reda” rundvandring på kasernområdet med C LedR. Vi 
tittade bl a på vilka av våra enheter som kan flyttas till annan plats för att ”städa upp” på 
kasernområdet. Av detta har ingenting hänt. 

Vi hade även ett besök av ett gäng som skulle fara iväg till Mali efter karantän i Skogs-Tibble. 

Vi har haft föremål utlånade för filminspelningen om Palme-mordet. 

Under våren har vi även haft nöjet av ett besök från SFHM/SMHA. 

Även om det ”formellt” inte har pågått någon större verksamhet i museet under våren, har det 
i alla fall hänt en hel del. Digitalisering av bilder, diabilder, glasbilder och pappersbilder, stora 
som små, har fortsatt i stor omfattning. 
 
Under året har avhållits fyra digitala seminarier med SMHA:s alla museer, nåja de flesta i alla 
fall. 
 
Den 8 juni kunde vi genomföra en trevlig 
personaldag, som en ”våravslutning” i museet. 
Vi var 22 personer som deltog med grillning mm 
 
 
Till hösten kunde vi komma i gång på lite 
bredare front och vi startade verksamheten den 
31 aug.  
Med vänföreningen kunde vi årsmöte den 7 sept 
på mässen med 16 deltagare. Efter mötet 
förplägades vi med en härlig räkmacka.  
 
 
Vi har genomfört två arbetstillfällen om vardera tre dagar i Valla.  
Under våren har det fyllts på med föremål som ställts i gångar och prång, så att vår omtalade 
goda ordning fått sig en törn, men efter våra arbetsdagar har den mycket goda ordningen 
återställts. 
Ett problem har varit att vi inte kan disponera den vanliga förläggningen. Vi har blivit tvingade 
att förlägga oss på vandrarhem, vilket ju har sina för och mest nackdelar, främst kostnaden. 
 
För att lösa det ”dagliga” behovet av uppehållsplats har vi iordningställt en barack, som 
inretts och flyttats till Valla, så att vi kan sitta ner och koppla ev med kaffe och kontorsarbete. 
Likaså tillhandahålles en baja-maja av ett företag vars chef är gammal S1:are. 
 
 
Arbetet med fotografering av föremål i museet, pågår med den kvalificerade fotoutrustning vi 
har. 

Omflyttning av ”Historiedelen” i museet har påbörjats. I stort att P1 delen flyttats upp till 
väggen mot filmhörnan och att Ledningsregementets utveckling från 1871 till i dag 
åskådliggöres på ett bättre sätt.  

Vi har startat upp ett arbete med en prototyp till Audio-guide i museet.  

Alla datorer som visade bildspel i museet, är ersatta av DVD spelare, vilket underlättar 
uppstart av alla delar. Vi startar nu alla bildspel på mindre än fem minuter 
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Stridsfordonsgängen har arbetat med visningar och omvårdnad av våra stridsfordon.  
Till hösten var det en upplevelse att se hur en Centurion kan knuffas igång !   
Det behövdes lite större krafter än för en personbil…. 

Utställningen vid UtvC som vi producerat om ledningssystem innan Internet och mobiltelefon 
fanns, invigdes med pompa och ståt den 5 okt. 
 
Vi har lämnat ett omfattande underlag till C LedR om möjligheterna till ett museum ”på stan”. 
Ett arbete som har intensifierats under hösten med framtagning av underlag för 
utställningsmoduler. Artikeln i EP om museet, har också triggat oss till ett arbete och vi skall 
titta lite närmare på olika möjliga etableringar under våren. 
 
Under 2021/2022  är jubileumsår för firande av att truppslaget Signaltrupperna funnits i 150 
år.  
År 1871, den 1 november, uppsattes Fältsignalkompaniet på Jaktvarvet i Stockholm.  
Vi kommer att arbeta med det under 2022. 

Två nummer av vår tidskrift Fältsignalen har producerats 

I december var vi inbjudna till och deltog i regementets stora julbord. 
 
 
 
 
 
 
Anders Gustafsson   Per Nordlander 
Ordf    Sekr 
 
 
 
Klas-Olof Ohlsson   Fredrik Wiebe 
Kassör    Ledamot 
 
 
 
 
Mats Kjellman   Mats Sjöström 
Ledamot    Ledamot 
 
 
 
 
Olle Stedt    Ulf Johansson 
Ledamot    Ledamot 

 
 
 
 
 

 


