
 

 

Kamratföreningen F 21    
 
Kamratföreningen F 21 bildades 1981.  
 
Föreningens mål är: 
 
Att vårda och stärka samhörigheten mellan personal som tillhör eller tillhört flottiljen 
eller Frivilligflottiljen i Finland 1939 (F 19), Fjärde flygeskadern (E 4), Norraflygkommandot 
(FK N) samt bistå flottiljen i dess uppgifter som traditionsbärare.  
 
Föreningen utgör en föreningslänk mellan flottiljen och bygden, samt i traditionsbevarande  
syfte med Lapplands flygflottiljs Gille i Rovaniemi. Vi ska bidra till ett gott kamratskap samt 
utgöra en länk för att stärka samhörighet med veteraner med anknytning till flottiljen samt vid 
behov delta i veteranstöd.  Vi är ambassadörer som stöder och bidrar till rekrytering och 
tillväxt till flottiljen.  Vi ska bidra till gott samarbete med Flygmuseet F 21, Sveriges 
Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR), Svenska militära minnesmärken i utlandet  
(SvMM), och Kamratföreningarnas Samordningsenhet Boden.   
 
Medlemskap 
Föreningens medlemmar utgörs av militär, civil och fd värnpliktig personal samt 
frivillig personal, som tjänstgjort vid flottiljen eller vid det frivilliga förbandet    
F 19, fjärde flygeskadern (E 4) och Norra flygkommandot (FK N) eller i de 
utlands missioner som F 21 ansvarat över kan bli medlem i föreningen. 
Härutöver kan personer med speciell anknytning till flottiljen, som 
familjemedlemmar till ovan nämnda personal som i en eller annan form känner 
gemenskap med flottiljen skall kunna söka medlemskap.  
 
Aktiviteter  
Föreningen har årsmöte under mars/april månad samt medlemsmöten under året. 
Vid varje tillfälle sker det Försvarsupplysning, alternativt andra intressanta 
föreläsningar. Stående traditionella ärtmiddagar vid mässen avslutar varje 
medlemsträff. Föreningen samarbetar med Bodens alla föreningar som berör 
Försvarsmakten. Kamratföreningen F 21 information och kallelser samt övriga 
inbjudningar/aktiviter sker via hemsida www.kamratforeningenf21.se 
 
Välkommen, vi vill gärna se dig som medlem i Kamratförening F 21, du behövs! 
 
Medlemsavgift (livslångt medlemskap) är 200 kronor, sätt in beloppet på    
Länsförsäkringar bankgiro 5185-2358 samt skriv ned persnr, namn, adress samt 
gärna din e-post. Om inte alla uppgifter får plats, mejla det till sekr.  
 
Kamratföreningen F 21 kontaktperson: Sekreterare Marie Nilsson Lundberg,  
e-post:  marie.nilssonlundberg@mil.se 


