MOTION 2015
RIKSHEMVÄRNSRÅDET

Beteckning

ADM 01A

Sida 1 (2)

Insänd av
1 sgt Lars-Erik Hallinder

Införa mailhantering och gemensam portal för Hemvärnet och
förbanden
Förslag:
Behovet att införa förslagsvis modell Microsoft Sharepoint motsv.
Motiv:
Man har under flera år påtalat bekymret med ett fredsadministrativt verktyg för att kunna
skapa dokument mer lättillgängligt från RiksHV, HvSS, FM/HKV, Utbildningsgrupp etc. Alla
dokument lämpar sig inte för publik publicering även om det inte är sekretessklassat. Behov
av att kunna skapa portaler inom egen bataljon, hela HV, olika instruktörstyper etc. Microsoft
Sharepoint är ett exempel stora företag använder för intern kommunikation, och skulle
innebära att skytteinstruktörer kan få senaste föreskrifter, information etc. som rör sig tjänst
liksom andra befattningar. Idag måste vi gå via utbildningsgrupperna vars personal kraftigt
minskat de senaste åren samt sitta och leta efter relevant information som rör sig tjänst när allt
likaväl kunde ha funnits lättillgängligt genom en inloggning på en webbsida med olika
behörighetsroller. Det finns också stöd för mailhantering i dessa system.
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
LedR-rådet hemställer att rikshemvärnstinget beslutar enligt förslaget.
Rikshemvärnsrådets yttrande:
Den nya hemsidan har nu tagits i bruk och ytterligare funktioner tillkommer efter hand.
En inloggningsdel av hemvarnet.se är under utveckling och beräknas bli klar under 2016.
Där kommer många av de delar som motionärerna efterfrågar att tillgodoses. Reglementen,
FFS och styrande dokument, rörande Hemvärnet kommer Försvarsmaktens webbservice att
lägga upp. Där kommer det även att finnas information kring miljö- och mediafrågor.
På denna sida kommer förbanden kunna skriva intern information som ingen utanför Hemvärnet har tillgång till. Sidan kommer att innehålla mallar för bland annat programblad, mailsignaturer, diplom och affischer. Vid vissa tillfällen kommer frågeforum finnas tillgängligt så
soldater kan ställa sina frågor direkt till exempelvis Rikshemvärnschefen.
Mailadresser med ändelsen @mil.se är idag inte en optimal lösning för hemvärnsförbanden då
mailen kräver tillgång till Försvarsmaktens nätverk. Det är så gott som endast heltidsanställd
personal inom Försvarsmakten som tilldelas @mil.se mailadress samt tillgång till intranätet
Emilia.
Den nya hemsidan tillgodoser alla kompanier och bataljoner med en redirectmail som
kommer anges på respektive kompani/bataljons sida. Det går då att maila till denna adress,
som exempel kan mail skickas till 433kompaniet@hemvarnet.se, det går dock inte att maila
från dessa adresser. Om förbanden önskar så finns möjligheten att skapa redirectmail till
chefer i förbanden.

Rikshemvärnsrådet arbetar med en mailklientlösning som ger tillgång till webbmail på ett
säkert sätt med servrar i Sverige. För närvarande är finansieringen inte ordnad varför en tidsprognos ej kan ges i nuläget.
Angående utbildningsportal så pågår ett arbete med en så kallad ”spegling” av inloggningen
till Försvarsmaktens utbildningsportal ”Its learning” så att tillgängligheten för soldaterna ökar.
Det är dock upp till varje organisationsenhet (OrgE) att lägga upp individer och ge tillgång till
utbildningarna.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
att motionen anses besvarad
Rikshemvärnstingets beslut:
ADM 01A-C
Proposition om att ADM 01A-C behandlas gemensamt, bifall.
Beslut enligt rådet och utskottet, besvarad.

MOTION 2015
RIKSHEMVÄRNSRÅDET

Beteckning

ADM 01B

Sida 1 (2)

Insänd av
Adam Narel, 234 HvUndKomp

E-postsystem till Hv kontraktspersonal
Förslag:
FM inrätta ett e-postsystem med tillgång för alla Hv-kontrakterade. Systemet ska vara säkrare
än de öppna system som idag används av Hv personal exempelvis G- hotmailkonton.
Motiv:
Idag saknar kontrakterade Hv-medlemmar möjlighet att använda sig av ett, till myndigheten
FM knutet e-postsystem. Det gör att öppna privata eller andra E-postlösningar används för
utövande av kommunikation som kan tillhöra kategorin myndighetsutövning eller på annat
sätt kräva arkivering enligt Arkivlag (1990:782).
Vidare kan man förvänta sig att användning av helt öppna e-postlösningar kan avlyssnas på
ett enklare sätt än en av FM säkrad lösning. Även om man kan förvänta sig att inga hemliga
uppgifter skickas per öppen e-post, kan i vanlig ordning sammanställning av en större mängd
öppen information utgöra ett men ifall den röjs.
Möjligen är det inte ekonomiskt praktiskt möjligt att hitta en lösning som uppfyller samma
säkerhetskrav som FM system för anställda. Dock bör man starkt överväga att alternativet
idag är helt öppna kommunikationslösningar där FM inte har någon insyn. Vidare bör man ta i
beaktan banklösningar, som rimligen kräver hög säkerhet och där användare via i princip
valfri hårdvara kan utföra bankärenden. Användare erhåller exempelvis endast en enkel
koddosa av banken.
Systemet kan alltså vara baserat på en lösning som inte kräver någon datorhårdvara hos
användare, möjligen bara en koddosa alternativt använda sig av färdiga lösningar som bank
ID.
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
BIFALL, någon typ av utredning bör genomföras med tanke på alla mejlkonton som ligger i
"molnet" och andra ställen.

Rikshemvärnsrådets yttrande:
Den nya hemsidan har nu tagits i bruk och ytterligare funktioner tillkommer efter hand.
En inloggningsdel av hemvarnet.se är under utveckling och beräknas bli klar under 2016.
Där kommer många av de delar som motionärerna efterfrågar att tillgodoses. Reglementen,
FFS och styrande dokument, rörande Hemvärnet kommer Försvarsmaktens webbservice att
lägga upp. Där kommer det även att finnas information kring miljö- och mediafrågor.
På denna sida kommer förbanden kunna skriva intern information som ingen utanför Hemvärnet har tillgång till. Sidan kommer att innehålla mallar för bland annat programblad, mailsignaturer, diplom och affischer. Vid vissa tillfällen kommer frågeforum finnas tillgängligt så
soldater kan ställa sina frågor direkt till exempelvis Rikshemvärnschefen.
Mailadresser med ändelsen @mil.se är idag inte en optimal lösning för hemvärnsförbanden då
mailen kräver tillgång till Försvarsmaktens nätverk. Det är så gott som endast heltidsanställd
personal inom Försvarsmakten som tilldelas @mil.se mailadress samt tillgång till intranätet
Emilia.
Den nya hemsidan tillgodoser alla kompanier och bataljoner med en redirectmail som
kommer anges på respektive kompani/bataljons sida. Det går då att maila till denna adress,
som exempel kan mail skickas till 433kompaniet@hemvarnet.se, det går dock inte att maila
från dessa adresserna. Om förbanden så önskar finns möjligheten att skapa redirectmail till
chefer i förbanden.
Rikshemvärnsrådet arbetar med en mailklientlösning som ger tillgång till webbmail på ett
säkert sätt med servrar i Sverige. För närvarande är finansieringen inte ordnad varför en tidsprognos ej kan ges i nuläget.
Angående en utbildningsportal så pågår ett arbete med en så kallad ”spegling” av inloggningen till Försvarsmaktens utbildningsportal ”Its learning” så att tillgängligheten för soldaterna
ökar. Det är dock upp till varje organisationsenhet (OrgE) att lägga upp individer och ge tillgång till utbildningarna.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
att motionen anses besvarad
Rikshemvärnstingets beslut:
ADM 01A-C
Proposition om att ADM 01A-C behandlas gemensamt, bifall.
Beslut enligt rådet och utskottet, besvarad.

MOTION 2015
RIKSHEMVÄRNSRÅDET

Beteckning

ADM 01C

Sida 1 (2)

Insänd av
FömedC hemvärnsråd, Fk Patrik Svantesson, 433 Marina be-vakningskompaniet

Tilldela alla Chefer samt representerande personal inom HV en
enhetlig E-postadress
Förslag:
Tilldela alla Chefer samt personal som idag representerar HV/FM gentemot civila
myndigheter, leverantörer m.m. en enhetlig e-postadress.
Motiv:
Höja förtroendet gentemot den samverkande parten och självkänslan hos den avsändande Hv
personalen.
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
Vi anser att detta är en bra lösning för öppen information, många använder sig idag av olika
”öppna” adresser som hotmail och gmail, detta borde kunna ge försvarsmakten större
möjligheter att även hantera att sekretessbelagd information inte kommer ut.
Samtidigt så ser vi att detta kan hanteras i ett större sammanhang, vilket finns beskrivet i
motionen om en ”fullständig informationsplattform”
FömedC hemvärnsråd tillstyrker motionen och skickar den vidare till rikshemvärnstinget.
Rikshemvärnsrådets yttrande:
Den nya hemsidan har nu tagits i bruk och ytterligare funktioner tillkommer efter hand.
En inloggningsdel av hemvarnet.se är under utveckling och beräknas bli klar under 2016.
Där kommer många av de delar som motionärerna efterfrågar att tillgodoses. Reglementen,
FFS och styrande dokument, rörande Hemvärnet kommer Försvarsmaktens webbservice att
lägga upp. Där kommer det även att finnas information kring miljö- och mediafrågor.
På denna sida kommer förbanden kunna skriva intern information som ingen utanför
Hemvärnet har tillgång till. Sidan kommer att innehålla mallar för bland annat programblad,
mailsignaturer, diplom och affischer. Vid vissa tillfällen kommer frågeforum finnas
tillgängligt så soldater kan ställa sina frågor direkt till exempelvis Rikshemvärnschefen.
Mailadresser med ändelsen @mil.se är idag inte en optimal lösning för hemvärnsförbanden då
mailen kräver tillgång till Försvarsmaktens nätverk. Det är så gott som endast heltidsanställd
personal inom Försvarsmakten som tilldelas @mil.se mailadress samt tillgång till intranätet
Emilia.
Den nya hemsidan tillgodoser alla kompanier och bataljoner med en redirectmail som
kommer anges på respektive kompani/bataljons sida. Det går då att maila till denna adress,
som exempel kan mail skickas till 433kompaniet@hemvarnet.se, det går dock inte att maila
från dessa adresser. Om förbanden önskar så finns möjligheten att skapa redirectmail till
chefer i förbanden.

Rikshemvärnsrådet arbetar med en mailklientlösning som ger tillgång till webbmail på ett
säkert sätt med servrar i Sverige. För närvarande är finansieringen inte ordnad varför en
tidsprognos ej kan ges i nuläget.
Angående en utbildningsportal så pågår ett arbete med en så kallad ”spegling” av
inloggningen till Försvarsmaktens utbildningsportal ”Its learning” så att tillgängligheten för
soldaterna ökar. Det är dock upp till varje organisationsenhet (OrgE) att lägga upp individer
och ge tillgång till utbildningarna.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
att motionen anses besvarad
Rikshemvärnstingets beslut:
ADM 01A-C
Proposition om att ADM 01A-C behandlas gemensamt, bifall.
Beslut enligt rådet och utskottet, besvarad.

MOTION 2015
RIKSHEMVÄRNSRÅDET

Beteckning

ADM 02

Sida 1 (2)

Insänd av
Johan Granholm och 46.HvBatstabs kompanistämma

Utbildningsgrupperna skall ha tillräcklig bemanning
Förslag:
Utbildningsgrupperna skall ha tillräcklig bemanning med administratörer för att lasta av
förbandschefer (Bat, Batstab, Komp).
Motiv:
Syfte: att säkerställa att förbandscheferna kan ägna sin ”arbetstid” åt att utveckla förbandet i
stället för åt allmän administration, t.ex. att leta reda på kommunansvariga, posta kuvert etc.
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
P7s Hemvärnsråd instämmer med förslagsställaren. Utbildningsgrupperna bör vara så väl
bemannade och sammansatta så att rutinarbete inte ska behöva belasta Hemvärnets chefer.
Man ska ha i åtanke att engagemang i Hemvärnet är på frivillig basis och att avtalstid ska
användas till utveckling av ledarskap och förband. Befattningspengen ska täcka resten av
arbetet men det täcker inte orimliga tidsuttag.
Motionen tillstyrks och skickas till Rikshemvärnstinget.
Rikshemvärnsrådets yttrande:
Rikshemvärnsrådet vill framhålla att det är viktigt att chef organisationsenhet (C OrgE) tar sitt
ansvar och ser till att utbildningsgruppen blir fullt bemannad, såväl kvantitativt som
kvalitativt och att personal ur utbildningsgruppen inte kommenderas till andra uppgifter.
Som utbildningsgrupperna nu är organiserade har det införts en civilanställd administratör per
bataljon, som handlägger den bataljonen och ska ge administrativt stöd åt bataljonens förband,
exempelvis med personallistor, brevutskick m.m. Försvarsmakten bedömer att detta är en
rimlig nivå.
Vid en fullt bemannad utbildningsgrupp finns därutöver handläggare vid såväl stöd- som
utbildningssektionerna, som kan stötta förbanden, exempelvis genom att agera bataljonshandläggare eller utbildningsstöd och serva med beställningar, planering och annat.
Utbildningsgruppen lyder också under chef organisationsenhet (C OrgE), som har ansvar för
att utbildningsgruppen är fullt bemannad och dessutom kan stötta med sina egna stabsdelar.
Frågor om bristande stöd enligt ovan är en fråga som skall behandlas på lokal nivå. Det lokala
Hemvärnsrådet, där chef organisationsenhet (C OrgE) är ordförande, är det forum som skall
behandla frågan.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
att motionen anses besvarad

Rikshemvärnstingets beslut:
Beslut enligt rådet och utskottet, besvarad.

MOTION 2015
RIKSHEMVÄRNSRÅDET

Beteckning

ADM 03

Sida 1 (1)

Insänd av
Anders Mattsson, Andreas Falck, 392 hv-insatskomp

Telefonnummer för anhöriga
Förslag:
Det bör inrättas ett telefonnummer dit anhöriga kan ringa om de behöver komma i kontakt
med en övande hemvärnssoldat.
Motiv:
Inför varje SÖF/KFÖ fyller vi i en lapp med närmast anhörig ifall det händer oss något under
övningen. Det kan ju också vara så att det händer våra anhöriga något så de behöver få tag på
oss i något angeläget ärende.
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
Rikshemvärnsrådets yttrande:
Det är Rikshemvärnsrådets uppfattning, att det är självklart att anhöriga innan en övning
påbörjas, vet hur de ska kunna kontakta en soldat vid behov. Det är alltmer viktigt då soldaten
allt oftare måste lämna ifrån sig sin mobiltelefon av säkerhetsskäl.
Det ska alltid gå att nå fram till en övad soldat. I princip kan en soldat alltid nås via respektive
organisationsenhet (OrgE:s) vakthavande befäl (VB), som är i tjänst dygnet runt. VB ska ha
kontroll på kontaktuppgifter för samtliga övade förband och var de finns.
Det är i övrigt upp till varje organisationsenhet (OrgE) att vid behov införa mer omfattande
rutiner.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
att motionen anses besvarad
Rikshemvärnstingets beslut:
Beslut enligt rådet och utskottet, besvarad.

MOTION 2015
RIKSHEMVÄRNSRÅDET

Beteckning

ADM 04

Sida 1 (1)

Insänd av
Lars Ahlgren 401:a IK

Återgå till utgåva av personligt tidkort
Förslag:
Jag vill med min motion föreslå att vi återgår till utgåva 1 på blankett M7102-01060,
PERSONLIGT TIDKORT Förande av vilotid för fordonsförare.
Motiv:
För något år sedan så kom ovanstående blankett (utgåva 2) ut till oss i förbanden och det
skapade viss förvirring avseende vila för fordonsförare.
Det som skiljer dessa utgåvor är att de startar klockan 12:00 på dagen vilket blir lite rörigt att
hålla reda på den sammanlagda dygnsvilan som kan medföra att föraren får för lite vila.
Bifogar bilaga till denna motion.
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
Rikshemvärnsrådets yttrande:
Det finns inget krav på att en fastställd blankett ska användas i SäkI. SäkI anger endast att
”Tidkort” ska föras. Detta innebär att man kan utforma sitt egna tidkort, eller använda det
fastställda. I värsta fall duger det med att göra anteckningar i en anteckningsbok eller på ett
löst papper.
Motionären, m.fl., kan därför använda den utgåva som man anser passa bäst. Det viktiga är
således att använda och tillämpa tidkort, ej hur det ser ut.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
att motionen anses besvarad
Rikshemvärnstingets beslut:
Beslut enligt rådet och utskottet, besvarad.

MOTION 2015
RIKSHEMVÄRNSRÅDET

Beteckning

ADM 05

Sida 1 (4)

Insänd av
FömedC hemvärnsråd, Jonathan Daugaard, 433 Marina bevakningskompaniet

En fullständig informationsplattform tillgänglig till alla
Förslag:
Inför fullständig informationsplattform tillgänglig till alla.
Motiv:
Det borde vara i allas intresse att skapa en websida där all relevant HV-kunskap är tillgänglig,
förbandsreglementen, vapenreglementen, IKFN, MOUT, markstridsreglementen HvSS
minneskort och mallar och administrativ information. Även att få tillgång till de online
utbildningar som Försvarsmakten har tillgång till.
Flera av Hemvärnsmännen är beredda att förbereda sig noggrant inför övning genom att
repetera sin kunskap, läsa SoldF och HV-reglementen m.m. Problemet är att hitta uppdaterad
litteratur och inte behöva ha ett helt bibliotek hemma. Det är omöjligt att hitta onlinekurser.
Det här skulle hjälpa till att stilla det intresset vi har för att lära oss mer, effektivisera
övningstiden och få bort alla USB-minnen med utdaterade version av litteraturen. Det här
skulle också minska det administrativa arbetet för plutons/kompani staben som försöker lösa
det här behovet idag.
Bifogar ett utkast vad som skulle kunna ingå, bilaga 1
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
Vi delar motionären motiv. Vi kan dock tänka oss ett ännu mer utvecklat system som täcker
hela försvarsmaktens behov av en gemensam kommunikationsplatsform som kan användas av
alla, med alla typer av informations och kommunikationsutrustning.
Förr i tiden träffades vi på hemvärnsgården, där fick vi information från chefer, vi hade
utbildningar, samtliga tillgängliga reglementen fanns att tillgå i bokform, man kunde läsa
tidningar och det fanns ett utbildningsbibliotek med olika applex på övningar, man kunde
träffas gruppvis, plutonsvis eller ha kompani eller bataljonsmöten, mycket arkiverades på
handskrivna eller maskinskrivna papper i arkiv, t.ex. personalliggare, larmning skedde via
telefonsamtal och man svarade om man var hemma.
Utvecklingen har gått vidare MEN samma behov kvarstår, men det går att lösa mycket
smartare med dagens teknik, här ges ett exempel som skulle funka för hemvärnet men tillika
för hela försvarsmakten:
Molnet som vi exemplet kallar ”hemvärnsgården”, dit skall varje hemvärnssoldat ha tillgång
via den utrustning som soldaten idag fogar över, det skulle kunna vara en telefon, läsplatta
eller dator, säkert finns det andra typer av utrustning som möjliggör uppkoppling. Man
beställer ett användarnamn och ett lösenord som är personligt, med detta kan man logga in
och ges då behörighet att komma in på olika nivåer beroende på sin roll i hemvärnet.
I systemet skall det ges möjlighet till chatt på olika nivåer, enskild, grupp, pluton, kompani,
bataljon, utbildningsgrupp, organisationsenhet, rörelse, utlandsmission, dvs här finns inga
begränsningar, detta görs redan idag fast via andra ”öppna system” som Facebook som man

inte har kontroll över, man kan kontrollera och följa upp vad som skrivs både via
användarnamn och IP-adresser.
I systemet skall det också ges möjlighet till arkivering av dokument, filer, lagringsutrymme
d.v.s. ”pärmar och skåp” allt från enskilda till grupp, pluton, kompani, bataljon,
utbildningsgrupp, organisationsenhet, rörelse, detta görs idag fast på ett stort antal
platser/datorer, USB stickor m.m., risken är stor att det också sker på olika företags datorer,
detta ger möjlighet att man kan kontrollera och följa upp vad som lagras.
Man kan genomföra distansutbildningar, allt från enskild till större enhet, detta leder till ett
gemensamt utbildningssystem som är enhetligt, man kan också följa upp enskildas
utbildningsståndpunkt och utbildningsbehov.
Genom ”pushmeddelanden” kan man skicka ut viktig information till förutbestämda grupper,
i form av enskild, grupp, pluton, kompani, bataljon, utbildningsgrupp, organisationsenhet,
hela försvarsmakten osv. Detta kan vara allt ifrån nyheter, information, kallelser, larm, sedan
kan man gå in och kanske få mer information via sin inloggning. Man kan också svara att man
tagit del av information, svara på kallelse om man kan delta t.ex. på ett eftersök eller en
övning. Lätt lagrat för den som leder en insats eller övning, detta ger också närvarolistor.
Färdiga listor för SMS-larmning kan förberedas och följas upp enligt ovan.
Systemet medger också en tillgänglighet 24-7. Tiden för gemene man att vara tillgänglig
samlat i tid och rum utökas. Man kan när man själv önskar nyttja tid till samverkan,
utbildning, kommunikation, rapportering m.m. över hela världen.
Vi ser inga som helst begränsningar i denna typ av system, kan bankerna hantera konton och
pengar utan att riskera förluster så skall väl försvarsmakten kunna hantera denna typ av
system!
Översiktlig bild enligt bilaga 2
FömedC hemvärnsråd tillstyrker motionen och skickar den vidare till rikshemvärnstinget.
Rikshemvärnsrådets yttrande:
Den nya hemsidan har nu tagits i bruk och ytterligare funktioner tillkommer efter hand.
En inloggningsdel av hemvarnet.se är under utveckling och beräknas bli klar under 2016.
Där kommer många av de delar som motionärerna efterfrågar att tillgodoses. Reglementen,
FFS och styrande dokument, rörande Hemvärnet kommer Försvarsmaktens webbservice att
lägga upp. Där kommer det även att finnas information kring miljö- och mediafrågor.
På denna sida kommer förbanden kunna skriva intern information som ingen utanför
Hemvärnet har tillgång till. Sidan kommer att innehålla mallar för bland annat programblad,
mailsignaturer, diplom och affischer. Vid vissa tillfällen kommer frågeforum finnas
tillgängligt så soldater kan ställa sina frågor direkt till exempelvis Rikshemvärnschefen.
Mailadresser med ändelsen @mil.se är idag inte en optimal lösning för hemvärnsförbanden då
mailen kräver tillgång till Försvarsmaktens nätverk. Det är så gott som endast heltidsanställd
personal inom Försvarsmakten som tilldelas @mil.se mailadress samt tillgång till intranätet
Emilia.
Den nya hemsidan tillgodoser alla kompanier och bataljoner med en redirectmail som
kommer anges på respektive kompani/bataljons sida. Det går då att maila till denna adress,
som exempel kan mail skickas till 433kompaniet@hemvarnet.se, det går dock inte att maila
från dessa adresser. Om förbanden önskar så finns möjligheten att skapa redirectmail till
chefer i förbanden.
Rikshemvärnsrådet arbetar med en mailklientlösning som ger tillgång till webbmail på ett
säkert sätt med servrar i Sverige. För närvarande är finansieringen inte ordnad varför en
tidsprognos ej kan ges i nuläget.

Angående en utbildningsportal så pågår ett arbete med en så kallad ”spegling” av
inloggningen till Försvarsmaktens utbildningsportal ”Its learning” så att tillgängligheten för
soldaterna ökar. Det är dock upp till varje organisationsenhet (OrgE) att lägga upp individer
och ge tillgång till utbildningarna.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
att motionen anses besvarad
Rikshemvärnstingets beslut:
Beslut enligt rådet och utskottet, besvarad.

Bilaga 1 – Utkast till vad som ska vara tillgängligt i litteratur eller onlinekurser (ej
exkluderande lista)
Hemvärnsman
Under övning
o Material reglementen
§ Vapen reglementen (Alla HV vapen system, inkl min- & sprängtjänst)
o Stridsteknik reglementen
§ HV-reglementena
§ SoldF
§ Förbandsreglemente HV 1-3
§ Markstridsreglemente MOUT
§ IKFN 2014
o Uppträdande
§ Kallt väder
§ Överlevnad/Krigsfånge
o Minneskort/mallar
§ Gruppchefskortet
§ Plutonchefshandboken
o Fordon
Utanför övning
o Rättigheter & Ersättningar
o Skyldigheter (mobilisering etc)
Organisation & struktur
KFS
Utbildningsgrupper

