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                                 Flottans Män, organisation och ändamål. 

Vår lokalförening tillhör Riksförbundet FLOTTANS MÄN vars kansli är placerat i 

Stockholm. Anslutning till Riksförbundet sker genom medlemskap i lokalförening. 

Lokalföreningarna är i sin tur geografiskt uppdelade i regionerna Mitt, Nord, Väst och Syd 

där Västervik tillförts sistnämnda. Ändamålet med Flottans Män är att vara en partipolitiskt 

obunden förening för att på ideell bas främja kamratskapet hos nuvarande och tidigare 

anställda eller de som gjort sin värnplikt i Marinen, samt personer som delar vårt intresse för 

att vårda traditionerna inom den marina verksamheten. Riksförbundet utger till samtliga 

medlemmar tidskriften Flottans Män, för att hålla dessa medvetna om vad som händer inom 

organisationen samt vad som sker och har skett i den marina försvarsorganisationen. 

Medlemmar. 
Lokalföreningen  hade vid förra årsskiftet 112 medlemmar och vid årets slut 110. Vi har 

således minskat med 2 medlemmar under året. Liksom föregående år gjordes en genomgång 

av medlemmar som ej betalt årsavgiften. Dessa kontaktades personligen eller per telefon och 

de som ej betalade efter denna påminnelse har strukits ur medlemsregistret. 

Under året avled fyra medlemmar och föreningen erhöll två nya medlemmar. 

Föreningsmöten. 
Under 2019 genomfördes åtta föreningsmöten. Vid årets första möte berättade Christer 

Warfvinge om Sälar i svensk krigstjänst. En mycket hemlig försöksverksamhet på Gålö under 

andra världskriget. På februarimötet hade vi besök av Eva Johansson som berättade om sin 

nyutkomna bok ”Släktforska om sjöfolk”. Beträffande Flottan hänvisade hon till 

boken ”Soldatforska” av Lars Ericsson.  Marsmötet var som vanligt årsmöte men det här året 

hade vi särskilt inbjudit tf förbundsordförande Göran Löfgren som ledde årsmötet samt 

berättade om förhållandena i Flottan och Flottans Män. Aprilmötet ägnades åt FRG alltså 

Frivilliga Resursgruppen i Västervik. Det var Conny Jansson, ansvarig för FRG i kommunen, 

som berättade om verksamheten. 

Sommarlunchen hade vi på Spårösundslägret där den fd lägerchefen Ove Ohlin berättade om 

Spåröns historia och lägrets verksamhet. Så berättade Tony Wärdig om planerna att aktivera 

Sjövärnskårens verksamhet på Spårösund. 

På vår augustisammankomst berättade Christer Warfvinge om Sveriges andra ubåt Hvalen och 

dennes äventyrliga leveransresa från Spezia i Italien hem till Sverige sommaren 1909.   

I slutet av september fick vi besök av Henrik Ryheden från Räddningstjänsten. Han berättade 

om ambulansverksamheten och samverkan mellan kommunerna i denna verksamhet. 

På vårt oktobermöte hade vi besök av signalskyddschef Matthias Andersson från 3:e 

Sjöstridsflottiljen. Han berättade om Flottan av idag och vi fann att så mycket hade förändrats. 



Föreningen arrangerade också en utflykt till FM Södertälje med övernattning på deras ö 

Notholmen. Vi hade ett mycket gemytligt samkväm en vacker lördagsnatt. På hemresan 

besökte vi Femörefortet utanför Oxelösund. 

Vårt julbord på första advent blev mycket lyckat. Åke Revelj med fru Birgitta hade  fått ihop 

ett fint arrangemang med de läckerheter som hör julen till. Det blev mycket sång och glädje i 

Marinstugan. 

Styrelsemöten. 
8 schemalagda styrelsemöten har genomförts. Konstituerande styrelsemöte hölls efter 

årsmötet.    

Representation. 
Vid vårmötet med LOF i Stockholm var Åke Revelj och Christer Warfvinge representanter för 

FM Västervik. Representanter till LOF höstmöte i Karlskrona var Bo Nord och Christer 

Warfvinge. Föreningen representerades vid Riksårsmötet 2019 av Åke Revelj, Christer 

Warfvinge och Tony Wärdig. De två sistnämnda representerade också föreningen på SMKR:s 

regionmöte i Skillingaryd i september.                                                                      

Marinstugan. 
Uthyrningen av vår stuga har varit god. Vår stugfogde Bo Andersson sade upp sig under  förra 

verksamhetsåret. Ansvaret övertogs därför av Ebbe  Rosén och styrelsen kollektivt. 

Under året konstaterades att husets elinstallationer var i behov av översyn och arbetet med 

detta genomfördes i början av år 2020. 

Flaggning på Marinstugans flaggstång har skötts av Jan Hamberg och Ebbe Rocén.                             

Hemsidan. 
Bo Nord har övertagit ansvaret för hemsidan och vi har fått en ”levande” hemsida. För att få 

aktuellt material så uppmanas medlemmarna att aktivt bidra med bilder och text. 

Epilog. 
2019 har varit ett gott år för Flottans Män i Västervik. Föreningens ekonomi är god. 

Uthyrningen av vår Marinstuga betyder mycket för vår verksamhet. Vår stuga är mycket 

efterfrågad och hyresintäkterna är en viktig del i vår budget. 

Antalet medlemmar i vår förening har minskat och rekryteringen av nya medlemmar har 

under året varit svår. Att rekrytera yngre nya medlemmar syns vara en svår uppgift. De som 

tjänstgjort inom Marinen och då speciellt Svenska Flottan  har tidigare varit en bred och god 

rekryteringsbas. Men genom att vårt Svenska Försvar minskat sin personal så påtagligt så blir 

denna rekryteringskälla allt mindre. Men återinförandet av värnplikten bådar gott för 

framtiden, både för vår förening och för vårt land. Trivsam verksamhet och mycket gott 

kamratskap gör vår förening attraktiv. 

 



 

Styrelsens undertecknande av verksamhetsberättelsen. 
                                                                Västervik den 23 mars 2020 
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