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                                 Anteckningar

Ing 3 Kamratförening bildades 1980-10-23 vid Bodens 
ingenjörregemente (Ing 3), Boden.

1980-06-05 hölls ett informellt möte angående bildandet 
av en kamratförening vid Ing 3, då det sedan länge 
funnits ett stort intresse för detta.
Vid samlingen till middagen i militärrestaurangen 
”Traktören” Ing 3, dagen före 40-års minneshögtiden i 
Armasjärvi, beslutades enhälligt av samtliga närvarande 
inbjudna att det skulle bildas en kamratförening vid 
Ing 3 och detta var 1980-10-23. 
En interimsstyrelse hade utarbetat förslag till stadgar, 
medlemsavgifter samt verksamheter vid regementet som 
medlemmar skulle inbjudas att deltaga i, närvara vid.

Regementschefen var självskriven som ordförande i
Ing 3 Kamratförening.
Kamratföreningens mål var att
- verka för ökad kunskap om och förståelse för frågor, 
som är av betydelse för fosterlandets försvar,
- stärka samhörighet och kamratskap mellan tjänst-
görande och förutvarande anställd och värnpliktig 
personal vid regementet samt
- vårda regementets traditioner.

Regementets tidskrift ”Polarpioniären”, blev en viktig 
informationskälla som tilldelades medlemmar.

Kamratföreningen förde en tynande tillvaro fram till 
1983, då överste Bertil Alm tillträdde tjänsten som 
regementschef (1983-04-01--1991-03-31) och tog 
initiativ till en aktivare verksamhet samt arbetade för att 
tillföra föreningen ytterligare medlemmar.
Kamratföreningens fana, fastställdes och inköptes 1984.
”Ingenjörkåren i Boden” som utkom 1999, var ett 
bokprojekt av en arbetsgrupp i Kamratföreningen.
Årsmötet 2006-03-30 beslutade om stadgeändring, så 
att ordföranden nomineras och väljs i särskild ordning.
Vid årsmötet 2010-03-25 antogs namnändring till 
Ing 3 Kamratförening-Norrlandsingenjören.

1980-1990    A 1 Bx Ing 3 Kamratförening. Kallelse -  dagordning, styrelse- 



och årsmötesprotokoll, års-verksamhetsberättelser, 
skrivelser (motsv).

1991-2000 A 2 Bx Ing 3 Kamratförening. Kallelse - dagordning, styrelse-
och årsmötesprotokoll, års-verksamhetsberättelser, 
skrivelser (motsv).

2001-2007 A 3 Bx Ing 3 Kamratförening. Kallelse - dagordning, styrelse- 
och årsmötesprotokoll, årsberättelser, skrivelser (motsv)

2008-2011 A 4 Bx Ing 3 Kamratförening. Kallelse - dagordning, styrelse- 
och årsmötesprotokoll, års-verksamhetsberättelser, 
skrivelser (motsv).

2005-2011 A 5 Bx Kamratföreningarnas Samordningsenhet.
Protokoll möte nr 1-31 och årsmötesprotokoll.
Projektplan och faktaunderlag för utställning 
Norrlandsbrigad 85. 
Faktaunderlag Norrlandsingenjörbataljon 88.. 
”Nya garnisonsutställningen” – Kamratföreningens svar 
på frågor och förslag till utveckling.


