Hemvärnsföreningen- HBR (Hemvärnsbefälets Riksförbund) Stockholm
I närmare 80 år – lika länge som Hemvärnet har funnits – har HBR varit en röst för hemvärnsbefälen och
hjälpt till att lyfta fram frågor av intresse för dem och Hemvärnet i stort. Till en början handlade det
bland annat om att se till att hemvärnsbefälen fick den utrustning de behövde i form av uniformer och
vapen, senare också om ersättning och utbildningar.
En av förbundets viktigaste uppgifter har varit att dela ut Gustaf Petri-medaljen, som är Hemvärnets
äldsta medalj. Den delas ut efter förslag från bataljonsråd och hemvärnsråd till dem gjort betydande
insatser för hemvärnet. Som regel ska man ha blivit tilldelad minst hemvärnets silvermedalj innan man
kan få Petrimedaljen i brons eller silver. Det bör vara fler inom Livgardesgruppens hemvärn som borde
kunna få den utmärkelsen.
Hemvärnsföreningen- HBR (Hemvärnsbefälets Riksförbund) Stockholm är en av föreningarna inom
Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland och även i Hemvärnsbefälets Riksförbund. HBR gick in
Försvarsutbildarna 2006 efter det att man förlorat sin status som frivillig försvarsorganisation 2004.
Hemvärnsföreningen och HBR slog sina påsar ihop 2018 inom ramen för Stockholmsförbundet och sedan
dess har vi arbetat för att försöka tillvara ta hemvärnsbefälens intressen. Föreningen är också
värdförening för de hemvärnsspecialister som Försvarsutbildarna ansvarar för att rekrytera nämligen
hemvärnssjukvårdare och fältkockar. Den som är specialist måste enligt frivilligförordningen tillhöra en
frivilligorganisation om man vill tjänstgöra inom totalförsvaret
Föreningen har ca 600 medlemmar varav ca 150 är hvspecialister i olika steg av utbildning. Föreningen
svarar tillsammans med Tunga Infanteriföreningen för ungdomsverksamheten inom Stockholmsdelen av
förbundet. Just nu har vi ca 250 aktiva ungdomar. Covid-19 har inneburit mycket begränsad möjlighet att
genomföra verksamhet men nu är vi på gång igen med pårustningar och att hämta in tid så att
ungdomarna (15-20 år) ska kunna ha en meningsfull fritid.
Föreningen arbetar nu aktivt för att komma ifrån den strategiska pausens kamratföreningsverksamhet till
att hitta tillbaka till aktiv vuxenverksamhet. Det gäller att se möjligheterna! De finns just nu!
Förbundsledningen har goda kontakter med våra samverkanspartners i Militärregionen och
utbildningsgrupperna och vi diskuterar nu många idéer för utbildningar och aktiviteter. Föreningen
kommer att få en stor roll i genomförandet.
Vår föreläsningsserie ”Hemvärnet och Huvudstaden, Möjligheter och utmaningar” startar 15 januari
2022 och inleds av chefen MR M Thomas Karlsson. Därefter kommer under våren chefen
Livgardesgruppen Johan Midenby samt övlt Lars-Olof Nilsson som var chef för den s.k.
Stockholmsavdelningen.
Vi planerar en kurs i ”Ceremoniella former” under våren samt utbildningar för de tekniska befälen.
För att vi ska kunna utvecklas ännu mer, söker vi dig som vill bli medlem, vill bli instruktör eller har idéer
om vad vi ska kunna göra för hemvärnsbefälen och soldaterna. Kontakta oss via
stockholm@forsvarsutbildarna.se.

