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Verksamhetsberättelse år 2020 för Kamratföreningen Flottans Män i Stockholm. 
 
Styrelsen 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
 
Hedersordförande 
Flottiljamiral Jonas Wikström 
 
Ordinarie ledamöter      
Ordförande:  Örjan Sterner  Medaljkommittén, Vänföreningen     
        T121-Spica, af Chapmansektionen,    
        Djurgårdskyrkans vänner, Förbundsordförande  
 
Vice ordförande  Lennart Bresell  Sammankallande i programkommittén,  
        medaljkommittén, kanslichef i Riksförbundet 
 
Sekreterare:  Birgitta Nordenbris Kallelser till möten, protokollförare 
 
Skattmästare:  Krister Hansén   Webbredaktör, IT-stöd, Kansli, Ledamot i   
        Förbundsstyrelsen (sekreterare) 
 
Programkommittén Leif Lindberg  Programkommittén. Kontaktman Stockholms  
        Sjöfartsmuseum, Stockholms sjögård, Sham-  
        rocks vänner. SSRS 
 
Kansli:   Lars-Göran Gahmberg Informatör, Kansli 
 
Klubbmästare:  Sven Sahlsten  Klubbaktiviteter 
 
Trattenkommittén: Fredrik Scholander Sammankallande för Trattenkommittén, 
        Arbetsledare på Stora Tratten 
 
Suppleanter 
Thomas Svensson     Programkommittén 
 
Per Erik Tibblin      Knopar & Stek, biträdande klubbmästare 
 
Revisorer 
Revisorer har varit Bo Johansson och Arne Keller. 
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Styrelsen 
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden och 1 möte med anteckningar. 
 
Valberedning 
Valberedningen har utgjorts av Krister Lundvall (sammankallande) Per-Olof Rekola och Bo Blyvall. 
 
Flaggvakten     
1:e flaggförare  Bo Johansson    
2:e flaggförare  Lennart Bresell 
3:e flaggförare  Richard Nordenberg 
 
Flaggvakten har haft följande uppdrag under året: 
Datum  Uppdrag    
2020-01-07  Flaggvakt vid Per Insulans begravning i St Görans kyrka 

 
Knopar och stek 
Per Erik Tibblin 
P-O Rekola 
 
Medlemskap 
Föreningen har varit ansluten till: 
- Sällskapet för räddning av skeppsbrutne (SSRS), ständig medlem 
- Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm, ständig medlem 
- Föreningen Stockholms Sjögård 
- Djurgårdskyrkans vänner, ständig medlem 
- Föreningen T121 Spica vänner 
- Föreningen Shamrocks vänner, ständig medlem 
 
Medlemmar och medlemsavgift 
Föreningen hade vid årsskiftet 616 medlemmar. Av dessa är 14 ständiga medlemmar och därmed av-
giftsbefriade. Sedan föregående årsmöte har 12 medlemmar avlidit och 46 tillkommit.  Medlemsav-
giften har under året varit 225 kr. 
 
Verksamhet 
Året har helt präglats av coronapandemin. Detta till trots har följande aktiviteter förekommit: 
Februari 
Tisdagen den 11 februari 
Besök i Sjöhistoriska museet där dåvarande chefen Hans Lennart Ohlsson höll föredrag om flaggor 
och flaggors bruk. 
 
Mars 
Lördag 7 – söndag 15 mars. 
Föreningen deltog under lördagen med ett informationsbord på mässan Allt för sjön. Därefter stäng-
des mässan. 
 
Juni 
Torsdagen den 6 juni.  
Hissning av Stor flaggning på af Chapman.  
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Oktober 
Torsdagen den 15 oktober. 
Det uppskjutna årsmötet kunde genomföras i samband med föreningens ärtmiddag. 
 
December  
Söndagen den 6 - 7 december. 
Lille Jul i samband med kryssning till Åbo med Silja Galaxy. 
 
Kansli 
Kansliet har varit bemannat varje tisdag mellan kl. 09.00-16.00 med undantag av sommar- 
jul- och nyårsledighet. Tisdagseftermiddagar har medlemmarna varit välkomna till Örlogshemmet 
där de bjudits på kaffe med bröd och trevlig samvaro. 
Arbetet på kansliet har inneburit att hålla medlemsregistret aktuellt samt registrera betalningar för 
årsavgift och penninggåvor till föreningens verksamheter. Tackbrev till givare har skickats. Påmin-
nelsebrev har sänts till de medlemmar som inte hade betalat sin årsavgift före halvårsskiftet. Efter 
sommaren skickades ”Aktuell information” avseende årets resterande aktiviteter. Telegram till med-
lemmar har sänts i samband med jämna födelsedagar. I övrigt kommunicerar kansliet med medlem-
mar per e-post och telefon. Kansliet har också utarbetat nytt material för utskick till 2021 års verk-
samhet. 
 
Internet, information och kommunikation  
Hemsidan Flottansman.se/Stockholm är vår huvudsakliga kommunikationsväg till medlemmarna. 
Genom denna bokas stugor på Stora Tratten och på hemsidan ges aktuell information om våra aktivi-
teter. Vissa medlemsutskick sker också med hjälp av e-post. Det är därför viktigt att underrätta kans-
liet om aktuell e-postadress. 
 
Stora Tratten 
Trots många farhågor och oro, förlöpte år 2020 väl och med många corona-anpassade aktiviteter un-
der året. 

Ett år i Covid -19 s tecken 
Dominerande under planeringen i början av året, under uppstart och under sommaren, har självklart 
varit att anpassa alla aktiviteter på Stora Tratten till den pandemi vi just nu är mitt uppe i. 
Med god planering då precis alla har hjälpts åt, har vi anpassat samtliga aktiviteter på ön. Målsätt-
ningen var från början av året att hålla ön öppen i den mån det var möjligt och under våren, gjorde vi 
tillsammans en bra planering för detta.  
Vi har till exempel inte haft några reguljära handlingsturer utan i stället erbjudit handlingshjälp till de 
som har behövt. Våra gäster har kunnat låna Lillan för att handla, vi har haft generösa avbokningsru-
tiner, vi har hållit avstånd vid borden i hamnen enligt rådande rekommendationer och endast sam-
mankomster som kan hållas utomhus har genomförts. En extra eloge till Arne och Britt Keller som 
tänkt igenom mycket av det praktiska med hänvisningsskyltar, rekommendationer och Arne har 
också lärt oss hur man doserar ytdesinfektion till de rätta proportionerna. 
Året bjöd på ett midsommarväder utan motstycke. Vi höll dock ett nedtonat firande där vi saknade 
både gemensam lunch, midsommardans kring stången samt att vi höll en mindre grillning på kvällen. 
Ett helt fantastiskt väder gjorde att vi kunde sitta ute fritt utspridda utan några problem. 

Stugor  
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Den planerade upprustningen av stugorna har fortsatt och nytt för året är att Sjösala har fått en ny fa-
miljesäng – öns enda dubbelsäng. Alla stugor har också fått nya madrasser och där det behövdes 
även nya täcken/kuddar.  
Under sommarveckorna, var Covid till trots, bokningsgraden hög och under de öppna veckorna var 
hela 70 % av alla stugor uthyrda. Vi hade under sommaren mycket generösa avbokningsregler och 
det visade sig till slut ändå att avbokningarna blev få. I de fall stugor bokades av, kom det hela tiden 
nya gäster. Precis som förra sommaren har de numera renoverade stugorna fortsatt en hög beläggning 
och det är Calle Schewen, Albertina och Sjösala som även detta år har varit de allra mest populära 
stugorna.  
I samband med vinterstormarna i början av året, var vattenståndet också rekordhögt. Detta drabbade 
bastubryggan som på våren hittades uppfluten en bra bit upp på land. En helt ny bastubrygga har där-
för anlagts med många medlemmars stora hjälp och den nya bryggan kompletterades också fina bän-
kar under sommaren. Allt det nya invigdes strax efter midsommarhelgen.  

 
Hamn  
Gästbryggan i hamnen har under året bytts ut till en ny brygga som är bättre anpassad för våra behov. 
Den nya bryggan bogserade med Grålle och med hjälp av Bosse Johansson och Björn Nylén i början 
av sommaren från Tyresö. Därefter kapades bryggan till lämplig längd och vi lyckades även sälja den 
överskjutande biten vilket bidrog till bra finansiering av det nya. Nu är den nya betydligt mer stadiga 
bryggan förtöjd med stenar och kätting och vi hoppas att den skall hålla i många år framåt. Detta är 
en träbetong-brygga som kan ligga i året runt och behöver inte tas upp/läggas i vid vår och höst.  
I år har nya bojar med permanenta kättingar också kommit på plats. Det innebär att bojarna ligger i 
året runt. Kättingarna byts också ut successivt till blyade trossar avsedda för ändamålet. Den tidigare 
äldre betongträbryggan har fått en ny plats vid Minbryggan och har under året riktats upp med hjälp 
av frigolit och är nu mer stabil och plan igen.  

Båtar 
Under sommaren har Lillan fått en översyn av motorn så nu fungerar hon klanderfritt. Holmvärdsbå-
ten har fått en förstärkt akterspegel så nu riskerar vi inte att utombordsmotorn släpper och åker i sjön. 

Aktiviteter  
Under året har vi inte genomfört några ”vanliga” arbetshelger men har ändå vid vår och höst haft god 
uppslutning av arbetande medlemmar.  
Under hösten införskaffades en ny treas 7-tons vedklyv varför arbetet med veden nu går som en dans. 
De träd som Alfrida lämnade efter sig som låg upplagt på väg bort mot bastun, har nu alla huggits 
upp, klyvts till ved och staplats upp för torkning. Det blev totalt ca 6 – 8 kbm ved som nu ligger och 
väntar på att bli uppeldat till skön värme i stugor och i bastun. 
Ett stort lass gamla madrasser och övriga grovsopor fick åka med Grålle en helg i början av juni till 
Ingmarsö och stora mängder ris, kartong och andra eldningsbara kvarlämningar kunde eldas upp un-
der några av de sista dagarna i december.  
En av de sista dagarna i juli lämnade Stig och Kerstin Ödmark ön med egen båt och blev ståndsmäss-
igt avfirade med salut. Tack för alla dessa år kära Ödmarks, vi hoppas att ni kommer tillbaka redan 
nästa sommar fast kanske då med Waxholmsbolagets hjälp. 
Tack för förtjänstfullt arbete under det här märkliga året, där våra holmvärdar gjort ett stort och ovär-
derligt arbete, tack till alla stug- och båtgäster som under året besökt oss och tack till alla medlemmar 
som ställer upp i ur och skur med arbete, tid och engagemang på vår fina ö.  
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Veteran- och anhörigstöd 
Flottans Mäns medlemmar är genom Riksförbundet Flottans Mäns försorg kollektivt anslutna till 
Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR). SMKR är huvudman för de militära 
kamratföreningarnas verksamhet med psyko-socialt stöd till försvarsmaktsveteraner som deltagit i 
internationella insatser. Vår förening har kontaktmän som genomgått SMKR utbildning och är be-
redda att lämna sådant stöd. 
 
Knopar och stek 
Arbetsgruppen Knopar och Stek knopar vidare nu på sin 8:e säsong. Vad gäller de två sista skepps-
gossarna, Göte och Ivan, har det både varit glatt och sorgligt. Göte uppvaktades av vår ordförande 
Örjan och mig på sin 101 årsdag, pigg som vanligt. Ivan gick däremot bort under året. Han kommer 
dock för mig att ihågkommas varje gång jag lägger en 4-slagen valknop efter hans metod.   
Vi har förstås som alla varit tvungna att anpassa oss efter pandemin. Mer så eftersom vi alla är 70+ 
och väl det. 
Vi träffades och jobbade på som vanligt under april - maj och startade upp igen i september. Men i 
oktober blev det "stopp i maskin, släck av överallt utom för ekonomi"- Kontakten få numera gå ner 
till ett och annat muntert tillrop per mail. 
En liten nyhet för året är att vi börjat hissa af Chapmans namnsignal JVKL under mesanbommen då 
vi är ombord. Det har kommenterats från land "att det ser trevligt ut". Namnsignalens flaggor var en 
unik adress för varje fartyg och gjorde väl sin största nytta under den tid som radion inte fanns. Det 
verkar också vara mycket viktigt att få med namnsignalen på de målningar av skepp som befälha-
varna/redarna ofta beställde att visa upp i olika sammanhang eller att hänga upp i salongen.    
Nu gäller det att se framåt mot en tid då Evert, Gunnar, Leffe, Olle, PO, Pelle och jag kan träffas 
igen. Det är många världsproblem som återstår att lösa under idogt handarbetande i skeppets trevliga 
omgivning.  
För arbetsgruppen  
Per Erik Tibblin 
 
Ekonomi 
Föreningens ekonomi har varit god. Ekonomin har ytterligare stärkts av att föreningen mottagit en 
testamentarisk gåva om 363 041 kronor. Styrelsen föreslår att årets vinst fördelas så att 60 000 kro-
nor överförs till Trattens investeringsfond och att 141 047 kronor överförs till eget kapital i ny räk-
ning. Se i övrigt den särskilda ekonomiska redovisningen.  
 
 
Klubblokal 
Verksamheten inriktas mot aktiviteter på Drottning Victorias örlogshem. Under året har frukostmat-
salen bytts ut mot lokalerna på plan 5. 
 
Ordförandens sammanfattning 
Verksamheten har naturligtvis präglats av Coronapandemin och de flesta aktiviteterna har vi varit 
tvungna att ställa in. Trots det lyckades vi ändå fullfölja några av alla de planerade aktiviteterna vil-
ket framgår av redogörelserna i verksamhetsberättelsen, tack vare ett stort engagemang hos styrel-
sens medlemmar och våra kommittéer.  
Bemanning av kansliet varje tisdag mellan 0900–1600 är betungande. Krister Hansén och Lars Gö-
ran Gahmberg har svarat för bemanningen. Lars Göran har under större delen av året arbetat från 
hemmet med bra resultat. Tack Krister och Lars Göran för värdefulla insatser! 
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Under året har vi som vanligt haft öppet hus på tisdagseftermiddagar, då man kunnat komma upp och 
ta en kopp kaffe med bröd och träffa kamrater. Antalet besökare har dock varit betydligt färre än 
vanligt. 
  
Stora Tratten hade en bra säsong trots pandemin. Beläggningen på stugor såväl som hamnbesök var 
hög. Holmvärdarna fungerade mycket väl och är värda ett stort tack för sina insatser. 
 
En viktig aktivitet är vår uppgift att hissa stor flaggning på af Chapman i samband med nationalda-
gen. Detta kräver, om det ska göras örlogsmässigt, tolv personer! Vi lyckades bra med detta vid nat-
ionaldagen trots pandemin. Detta år leddes arbetet av Per-Erik Tibblin som gjorde ett bra jobb. 
  
Årets femkamp skulle arrangeras av Norrtälje föreningen, men blev naturligtvis inställd. Norrtälje-
föreningen återkommer med inbjudan i år och har fastställt datum till lördagen den 4 september. 
  
Årsmötet som kombinerades med vår traditionsenliga ärtmiddag, genomfördes på Sjöfartshuset med 
deltagande av vår hedersordförande Jonas Wikström och ett tjugofemtal medlemmar. 
  
Sjömanskyrkan flyttade huvuddelen av sin verksamhet till Nynäshamn under året. Därav kom att 
Krigsseglardagen, en minneshögtid för de sjömän som omkom under andra världskriget, flyttades till 
Nynäshamn. Minneshögtiden blev dock tyvärr inställd. 
  
Vi firade Lille Jul på Galaxy under resa till Åbo. Det blev en lyckad Lille Jul med tyvärr allt för få 
deltagare. Ursprungligen anmälda 24 deltagare krympte slutligen till 7!  
 
Jag vill tacka alla medlemmar för det stöd vi fått under året och vill slutligen särskilt tacka Styrelsen, 
Kansliet, Flaggvakten, Knopar och Stek samt Stora Tratten kommittén för det arbete som lagts ned 
under det gångna verksamhetsåret. 
 
 
Stockholm den 28 februari 2021  
 
 
 
 
Örjan Sterner 
Ordförande 
 
 
Birgitta Nordenbris  Krister Hansén   Leif Lindberg 
 
 
Lennart Bresell   Lars-Göran Gahmberg  Fredrik Scholander 
 
 
Sven Sahlsten 
 
 
 
 
  


