
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 
FÖR FLOTTANS MÄN I NORRTÄLJE

Flottans Män i Norrtälje har naturligtvis påverkats av den extra-or-
dinära situationen med Covid-19-pandemin. Strax efter att styrelsen 
hade kallat till ordinarie årsmöte stoppades all verksamhet och alla 
möten ställdes in i väntan på bättre tider. Sedan dess har vi genom-
fört några styrelsemöten samt ett fåtal torsdagsluncher under hösten.

Styrelse som valdes för 2019 har fortsatt under 2020 och har varit:
Ordförande:  Olle Jansson  Vice ordf.:  Johnny Simonsson
Kassör:  Per Joelsson  Sekreterare:  Kenneth Lundgren
Ledamot:  Göran Hedberg  Suppleant:  Hans Landberg

Övriga som valdes för 2019 var:
Klubbmästare:  Göran Hagström och Björn Grebäck (ass.)
Revisorer:  Rolf Ström och Bo Ragell
Valberedning: Göran Hagström (sammankallande), Åke Larsson  
 och Nils Eriksson.
Flaggvakter:  Göran Hagström, Olle Jansson, Ingvar Jacobsson   
 och Johnny Simonsson.

Medlemmar

Bo Erik Lind, Gösta Roxell.

Vid utgången av året hade föreningen 111 medlemmar. Under året 

hälsar vi välkomna och de 4 som lämnat föreningen önskar vi
lycka till i fortsättningen.

Verksamheten

Fram till mitten av mars kunde vi genomföra de planerade aktivite-
terna. Det var många medlemmar som kom till de uppskattade lun-
cherna med Göran Hagströms hemkokta ärtsoppa. Vi fick lyssna på
föredrag om en resa med Transsibiriska järnvägen, om astronomisk 
navigering och om Norrtälje hamns historia. Några torsdagar kunde 
vi beskåda filmer med marin anknytning. Vi hade också ett
uppskattat besök av den kände marinmålaren Christer Hägg som 
berättade om sitt måleri.

har 2 medlemmar lämnat oss för den eviga vilan, 7 nya medlemmar

Två av våra kamrater har rapporterats avlidna år 2020:



När verksamheten legat nere en tid och inget var sig likt träffades 
styrelsen för att ta ställning till hur vi skulle agera när det gällde 
årsmötet och vårens planerade aktiviteter. Vår förening hade också 
ansvaret att arrangera regionens 5-kamp där 8 lokalföreningar inom 
Flottans Män brukar deltaga. Hur skulle pandemin påverka detta?

Styrelsen beslutade att inte genomföra årsmötet, men att försöka 
genomföra några aktiviteter utomhus tidigt på hösten. På Galärvar-
vet blev vi guidade av kanslichefen vid FM:s riks, Lennart Bresell. 
Han gav oss inblick i varvets uppbyggnad och betydelse i flottans 
historia. Senare under hösten hade vi den traditionella minnesstun-
den för avlidna sjömän. Den genomförs vid föreningens ankare ut-
anför Norrtälje kyrka. En planerad resa med Viking Rosella ställdes 
in p.g.a. vädret.

Många av våra medlemmar saknade torsdagarnas ärtluncher. Styrel-
sen beslutade därför att på prov genomföra såväl några ärtluncher 
som föredrag, allt med social distansering. Det ordnades
med utspisning i skilda rum i FOS-huset och med färdiga brickor 
som kördes ut med vagn. Ärtsoppan var som brukligt tillagad av 
Göran Hagström och lika uppskattad som vanligt.

Intressanta föredrag fick vi höra i rymliga lokaler på Campus 
Roslagen. Där fick vi följa familjen Simonssons resa till Svalbard 
och deras möte med isbjörnar. Vi fick också höra Kjell Södergren 
berätta om navigering vid Nordpolen och om atomdrift i ubåtar.

Vår ordförande har deltagit i två möten med Flottans Män i Stock-
holm och i möte med SMKR (Sveriges militära kamratföreningar). 
Utöver detta har Flottans Mäns Riksårsmöte genomförts på så
sätt att lokalföreningarna svarade på ett Webformulär. Vi deltog i 
detta möte och kunde avge vår mening i en fråga om förnyelse av 
riksförbundets stadgar.

Föreningens intäkter har uppgått till totalt 47 090 kr och kostna-
derna till 34 051 kr.

Vid årets slut uppgår föreningens kapital till 61 785 kr. Ytterligare 
detaljer om ekonomin finns i bifogade Resultat- och Balansräkning 
där också tidigare år redovisas.
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Ett påskrivet original kommer att finnas vid årsmötet.




