Föreningen bildades vid ett konstituerande möte på Örnhult 2002-09-12. Föreningen är en oberoende intresseförening där medlemmarna verkar för att behålla
kunskapen, dokumentationen och historien om Stridsvagn S (Strv103) som en viktig del i Svensk Försvarshistoria.

Föreningen Stridsvagn S

Föreningen
- dokumenterar Stridsvagn S från start till avveckling och bibehåller Stridsvagn S som en väsentlig del av Svensk försvarshistoria.
- sprider information om Stridsvagn S, genomför studiebesök vid förband, industrier och muséer.
Som medlem hälsas Du som är intresserad välkommen! När du vill bli medlem i föreningen, och på detta sätt medverka till att
upprätthålla minnet och kunskaperna om vår svenska Stridsvagn S (103) anmäler Du dig genom att sätta in årsavgiften 200
kronor till Bankgirokonto 5318-2671 alt. Swish 123 267 6336.
Glöm inte att ange namn, adress, epost och telefonnummer på talongen.

För mera information gå in på: www.foreningen-stridsvagns.se
kontakta oss via: mailto:info@foreningen-stridsvagns.se

Välkommen!

The Association S tank was formed at a constituent meeting on Örnhult 2002-09-12. The Association is an independent interest group whose members act to
retain the knowledge, documentation and history of the Main battle tank S (Strv103) as an essential part of Swedish defense history.

Association S Tank

Our mission
- Documenting the Main battle tank S from start to decommissioning and maintains Main battle tank S as an essential part of Swedish defense history.
- Spreading information about Main battle tank S, conducting study visits to units, factories and museums.
We welcome you as a member if this interests you! When you want to become a member of the association, and in this way
contribute to maintaining the memory and knowledge of our Swedish Main battle tank S (103), you apply by inserting annual
fee of SEK 200 on Bankgirokonto 5318-2671 alt. pay service Swish number 123 267 6336.
Do not forget to state your name, address, email and telephone number on the counterfoil

For more information visit: : www.foreningen-stridsvagns.se
Contact us: mailto:info@foreningen-stridsvagns.se

WELCOME!

