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Verksamhetsberättelse år 2017 för Kamratföreningen Flottans Män i Stockholm.
Styrelsen
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Hedersordförande
Konteramiral Jonas Haggren
Ordinarie ledamöter
Ordförande:
Örjan Sterner

Medaljkommittén, Vänföreningen
T121-Spica, af Chapmansektionen,
Djurgårdskyrkans vänner

Vice ordförande:

Lennart Bresell

Programkommittén, Medaljkommittén,
Kanslichef i Riksförbundet

Sekreterare:

Birgitta Nordenbris

Sekreterare

Skattmästare:

Krister Hansén

Webbredaktör, IT-stöd, Kansli, Ledamot i
Förbundsstyrelsen

Kansli:

Lars-Göran Gahmberg Informatör, Kansli

Klubbmästare:

Lars Blomqvist

Klubbaktiviteter

Programkommittén:

Krister Lundvall

Programkommittén, Kontaktman för Sveriges
sjöfartsmuseum, Kontaktman för
Veteran- och anhörigstöd

Trattenkommittén:

Fredrik Scholander

Sammankallande för Trattenkommittén,
Arbetsledare på Stora Tratten

Suppleanter
Carl-Olof Berglund
Sven Sahlsten
Leif Lindberg

Veteran och anhörigstöd, kontaktman för Svenska
sjömanskyrkans vänner och Djurgårdskyrkan
Bitr. klubbmästare
Stockholms Sjögård, Shamrocks vänner, SSRS
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Revisorer
Revisorer har varit Bo Johansson och Maud Biärsjö.
Styrelsen
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden och 1 möte med anteckningar.
Valberedning
Valberedningen har utgjorts av Per-Olof Rekola (sammankallande) och Bo Blyvall.
Flaggvakten
1:e flaggförare
2:e flaggförare
3:e flaggförare

Bo Johansson
Lennart Bresell
Richard Nordenberg

Flaggvakten har haft följande uppdrag under året:
Datum
Uppdrag
5/11
Krigsseglardagen i Djurgårdskyrkan
23/11
Jordfästning i Farsta kyrka, Åke Regnander
18/12
Jordfästning i Trons kapell, Per Calås
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 Spicas vänner
- Föreningen Shamrocks vänner, ständig medlem
Medlemmar och medlemsavgift
Föreningen hade vid årsskiftet 615 medlemmar. Av dessa är 21 ständiga medlemmar och därmed
avgiftsbefriade. Sedan föregående årsmöte har 20 medlemmar avlidit och 28 tillkommit.
Medlemsavgiften har under året varit 225 kr.
Verksamhet
Under 2017 har följande aktiviteter förekommit:
14/2 Föredrag om regalskeppet Vasas kanoner. Marinarkeolog Fred Hocker från Vasamuseet
berättade om Vasas bestyckning och artilleriets eldverkan.
16/3 Föreningens årsmöte.
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18/4

Krister Hansén gjorde nedslag i säkerhetstjänstens historia och berättade hur det kom
sig att vi fick en hemlig organisation som arbetade vid sidan om den officiella
säkerhetstjänsten.

6/6

Ett antal medlemmar säkerställde att Stor Flaggning hissades på af Chapman med
anledning av nationaldagen.

29/6

Stor flagning hissades ännu en gång på af Chapman. Denna gång med anledning av
ÅF Offshore Race.

9/9

Föreningen deltog med två lag vid regionens traditionella femkamp som denna gång
förtjänstfullt arrangerades av Lof Haninge.

21/9

Studiebesök på Vaxholms Fästnings Museum – Kastellet. En kunnig guide skildrade
skärgårdens försvarshistoria under 500 år.

6/10

På uppdrag av Stockholms stad hissades Stor Flaggning på af Chapman. Detta med
anledning av evenemanget ”Open House Stockholm” då också af Chapman visades
för allmänheten.

19/10

Traditionsenlig ärtmiddag med föredrag av föreningens hedersordförande,
konteramiral Jonas Haggren.

5/11

Föreningen biträdde med fanvakt vid Krigsseglardagen i Djurgårdskyrkan.

14/11

Kommendörkapten Richard Nordenberg höll föredrag under rubriken: ”Små
satelliters förmåga”.

26/11

Lille Jul firades under kryssning till Åland ombord på m/s Cinderella.

12/12

Föreningen bjöd på luciakaffe i Drottning Victorias örlogshem.

Kansli
Kansliet har varit bemannat varje tisdag mellan kl. 09.00-16.00 med undantag av sommarjul- och nyårsledighet. Under året har två personer arbetat där. Tisdagseftermiddagar har
medlemmarna varit välkomna till Örlogshemmet där de bjudits på kaffe med bröd och trevlig
samvaro.
Arbetet på kansliet har inneburit att uppdatera medlemsregistret med nya medlemmar, åtgärda
ändringsmeddelanden samt registrera betalningar för årsavgift och penninggåvor till föreningens
verksamheter. Tackbrev till givare har skickats. Påminnelsebrev har sänts till de medlemmar som
inte hade betalat sin årsavgift före halvårsskiftet. Efter sommaren skickades ”Aktuell
information” avseende årets resterande aktiviteter med information om priser och sista datum för
anmälan och betalning. Anmälningslistor till aktiviteter har upprättats och betalningskontroll har
gjorts för desamma. Telegram till medlemmar har sänts i samband med jämna födelsedagar. I
övrigt kommunicerar kansliet med medlemmar per e-post och telefon. Kansliet har också
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utarbetat nytt material för utskick till 2018 års verksamhet. Under året har kansliets datorer
uppgraderats med kontorsprogrammet Office 365.
Internet, information och kommunikation
Hemsidan Flottansman.se är vår huvudsakliga kommunikationsväg till våra medlemmar. Genom
denna bokas stugor på Stora Tratten och på hemsidan ges aktuell information om våra aktiviteter.
Vissa medlemsutskick sker också med hjälp av e-post. Det är därför viktigt att underrätta kansliet
om aktuell e-postadress.
Stora Tratten
Vi fortsätter att hålla Tratten i gott skick i ambitionen att gäster ska känna sig välkomna och
trygga på föreningens ö. Underhållet omfattar allt från stugor och hamn till ekonomibyggnader
och fartyg. Under 2016 investerades i en ny ponton för att säkra konstant tillgång till ön med båt
alldeles oavsett väder.
Stugor
Under 2017 fokuserades på stugor både invändigt och utvändigt. Örjan och Ulla Sterner bidrog
generöst med bidrag på 20 000 kr, öronmärkta för att modernisera stugor. Calle Schewen och
Albertina rustades med nya sängar och ny inredning i kök, Calle Schewen fick även nytt golv.
En fin altan byggdes till Albertina. Fokus 2018 kommer fortsatt ligga på stugornas insida och
utsida, allt för ökad livslängd och trivsel. Beläggningen är stabil och var under 2017 67% jmf
2016 då den var 63%.
Fartyg
Under vintern 16/17 genomfördes inre renovering och ytbehandling av KA och där vill jag
särskilt lyfta fram Bo Johansson och Björn Nylén för gediget, noggrant och hängivet arbete.
Tack vara detta så har fartygen fungerat utan anmärkning hela året! Torrsättning skedde vid
Margretelundvarvet där även olja och filter byttes. Allt klart inför 2018!
Aktiviteter
Öppningsförberedelser genomfördes vecka 21 med gedigen uppslutning av engagerade
medlemmar. Bryggor och bojar gjordes klara, stugor renoverades, gasolinstallationer sågs över,
vattenverket startades upp, latrinen tömdes på den finaste kompostjord och gjordes klar för att ta
emot ännu en säsong! Därefter umgicks vi i kamraters lag och åt gemensam middag samt hade
som vanligt det mycket trevligt i vår klubbstuga Evert Taube.
Sagaklubben, under ledning av medlemmar från föreningen, genomför en uppskattad navigations
och manövreringsutbildning.
Midsommar genomfördes traditionsenligt och var som vanligt ett mycket trevligt och lyckat tack
vara allas engagemang.
Kickoff
Del av HK hade uppstart av sin verksamhet efter semestern inför HT-2017.
Medlem hade Apotek Hjärtats IT avdelning på plats under två dagar för uppstart av deras höst
2017.
Stängning
Stängning av stugor och hamn genomfördes med hjälp av medlemmar. Grovsopor har samlats
ihop och väntar nu på transport till grovsoppsbåten i vår. Ön återställs till vinterläge.
Hamn
Förutom den nya pontonen så märks det att bryggor har blivit äldre och slitna genom alla år. Nytt
däck behöver delvis läggas på huvudbryggan. Flytbryggorna som måste tas upp och ner varje år
slits och är i behov av renovering eller utbyte. En långsiktig ambition är att ersätta dessa med
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bryggor som kan ligga kvar året runt. Betänk att det är mycket jobb att ta dessa upp och ner varje
år. Antalet frivilliga ökar inte heller, snarare tvärtom. Översyn av kätting och sten ska ske till
våren med hjälp av frivillig dykare som anmält intresse för detta! Ett mycket välkommet bidrag
då djupet som mest är ca 5 m.
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
beredda att lämna sådant stöd.
Knopar och stek
Arbetsgruppen ”Knopar & Stek” knopar vidare, nu på sin 5:e säsong.
Efter lite strul fick de under mars månad tillgång till en lokal ombord på af Chapman och det
mesta från gamla skeppsgosserummet i hantverkskasernen kom med.
Det nya utrymmet som ligger under gunrummet passar väl in för verksamheten, men det finns ett
litet aber. Det finns ingen värme i lokalen så på vinterhalvåret gäller det "tröja på".
De gamla skeppsgossarna Göte och Ivan hälsar på med jämna mellanrum och har uttryckt sin
belåtenhet över det minnesrum arbetsgruppen skapat för Skeppsgossekåren. Hantverksmässigt
har gruppen detta år mest jobbat med tränsning (snörbeklädnad) av flaskor.
Ekonomi
År 2017 redovisar en förlust på 42 885,22 kronor. Den beror på styrelsens beslut att under 2016
låta bygga en ny brygga vid Stora Tratten. Bryggan med kringarbeten kostade 229 443 kronor.
För att finansiera arbetet användes Trattens investeringsfond om 113 748 kronor samt att
100 000 kronor togs ut från föreningens sparkonto. Detta innebar att föreningen verksamhetsåret
2016 fick ett underskott med 77 087 kronor som enligt årsmötesbeslut balanserades i årets
räkning. Under år 2017 har en upphämtning skett och förra årets underskott har minskat till 42
885 kronor. Frånsett detta har föreningens ekonomi varit god, mycket tack vare generösa gåvor
från föreningens medlemmar. Med ett vikande medlemsantal och därmed följande lägre
inkomster från årsavgifter är gåvorna av stor betydelse.
Styrelsen föreslår att årets förlust balanseras i ny räkning. Se i övrigt den särskilda ekonomiska
redovisningen.
Klubblokal
Verksamheten inriktas mot aktiviteter på Drottning Victorias örlogshem.
Ordförandens sammanfattning
Vi nyttjar fortfarande de goda möjligheter vi har att träffas i Örlogshemmets lokaler, vilka
ställts till vårt förfogande med välvilligt bistånd från Örlogshemmets ledning. Under året har vi
som vanligt haft öppet hus på tisdagseftermiddagar, då man kunnat komma upp och ta en
kopp kaffe med bröd och prata om Flottan. Vi ser således Drottning Victorias Örlogshem som
vår naturliga samlingspunkt och klubblokal. Erfarenheterna från de gångna åren visar att det
finns utrymme för fler kamrater på tisdagarna så välkomna att använda denna möjlighet.
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Verksamheten har flutit bra tack vare ett stort engagemang hos styrelsens samtliga medlemmar.
Jag har varje år skrivit att vi behöver många fler medlemmar som engagerar sig aktivt i
föreningens arbete. Detta gäller fortfarande. Här finns mycket att göra. Ta kontakt med vårt
kansli, utforska möjligheterna och kom gärna med egna förslag och idéer till nya aktiviteter.
Bemanning av kansliet varje tisdag mellan 09.00-16.00 är betungande. Birgitta Nordenbris och
Lars Göran Gahmberg har svarat för bemanningen med stöd av främst Krister Hansén. Birgitta
har nu valt att lämna kansliposten men kvarstår som sekreterare i föreningen. Lars Göran har
aviserat att han kommer att minska sin tid på kansliet. Jag har full förståelse för detta. Tack,
Birgitta och Lars Göran för värdefulla insatser!
Stora Tratten hade återigen en mycket bra säsong. Beläggningen på stugor såväl som hamnbesök
var hög. Holmvärdarna fungerade mycket väl och är värda ett stort tack för sina insatser.
Vi genomförde ett stort antal programlagda aktiviteter under året, vilket framgått av vår hemsida.
Vår satsning på föredragsaftnar följda av en smörgås och öl har fortsatt varit mycket uppskattade
och vi har i stort sett haft ”fullsatt”. Deltagandet även i övriga programpunkter har varit bra.
Vi firade Lille Jul på Cinderella vilket samlade ett 40-tal deltagare. Det blev en mycket lyckad.
Tack klubbmästare och kansli för detta!
Programkommittén har all heder av att ha planerat och genomfört ett gediget program.
Vår flaggvakt genomför fortfarande stilfull närvaro vid olika evenemang och då så önskas i
samband med jordfästningar och minneshögtider. Flaggvakten har för närvarande vakanser.
Kansliet tar emot anmälningar till tjänstgöring i Flaggvakten. En viktig aktivitet i det
sammanhanget är vår uppgift att hissa stor flaggning på af Chapman. Detta kräver, om det ska
göras örlogsmässigt, tolv man! Vi lyckades bra med detta vid nationaldagen även detta år.
Sammankallande för Flaggvakten är Bo Johansson, som med sina gedigna kunskaper inom
ämnet gör ett utomordentligt bra jobb.
I allhelgonahelgen medverkade vi tillsammans med Sjömanskyrkan och Oscars Församling i
högtidlighållande av Krigsseglardagen, en minneshögtid för de sjömän som omkom under andra
världskriget, såväl ur Handelsflottan som Örlogsflottan. Detta har nu blivit en tradition och
återkommer årligen i samband med allhelgonahelgen.
Även detta år kommer att bjuda på många spännande aktiviteter. Den stora utmaningen för året
blir att arrangera Riksårsmötet 2018 vilket vi inbjuder till i nummer ett av vår tidskrift.
Jag vill tacka alla medlemmar för det stöd vi fått under året och vill slutligen särskilt tacka
Styrelsen, Kansliet, Flaggvakten och Stora Trattenkommittén för det hängivna arbete som
lagts ned under det gångna verksamhetsåret.
Stockholm den 28 februari 2017

Örjan Sterner
Ordförande

Lennart Bresell

Birgitta Nordenbris

Krister Hansén

Lars-Göran Gahmberg

Krister Lundvall

Fredrik Scholander

Lars Blomqvist

