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Verksamhetsberättelse år 2018 för Kamratföreningen Flottans Män i Stockholm.
Styrelsen
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Hedersordförande
Viceamiral 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

Kallelser till möten, protokollförare

Skattmästare:

Krister Hansén

Webbredaktör, IT-stöd, Kansli, Ledamot i
Förbundsstyrelsen (vice förbundsordförande)

Kansli:

Lars-Göran Gahmberg Informatör, Kansli

Klubbmästare:

Lars Blomqvist

Klubbaktiviteter

Programkommittén:

Krister Lundvall

Sammankallande i programkommittén,
Kontaktman för Sveriges sjöfartsmuseum,
Kontaktman för Veteran- och anhörigstöd,
kanslistöd.

Trattenkommittén:

Fredrik Scholander

Sammankallande för Trattenkommittén,
Arbetsledare på Stora Tratten

Suppleanter
Carl-Olof Berglund
Sven Sahlsten

Föreningens kaplan, Veteran och anhörigstöd,
kontaktman för Svenska sjömanskyrkans vänner
och Djurgårdskyrkan
Bitr. klubbmästare

Leif Lindberg

Stockholms Sjögård, Shamrocks vänner, SSRS
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Revisorer
Revisorer har varit Bo Johansson och Maud Biärsjö.
Styrelsen
Styrelsen har under året haft 7 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
4:e flaggförare

Bo Johansson
Lennart Bresell
Richard Nordenberg
Bo Schagerberg

Flaggvakten har haft följande uppdrag under året:
Datum
2018-03-14
2018-04-15
2018-05-29
2018-07-10
2018-08-30
2018-11-04

Uppdrag
Flaggvakt vid Ulla Sterners begravning i Västerhaninge kyrka
Flaggvakt vid minnesceremoni för ubåten Ulvens förlisning
Flaggvakt vid Veterandagen, Sjöhistoriska museet
Flaggvakt vid Nordiskt Marina mötet i Åbo
Flaggvakt vid Johan Forslunds begravning i Ingarö kyrka
Flaggvakt vid Krigsseglardagen i Djurgårdskyrkan

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 605 medlemmar. Av dessa är 21 ständiga medlemmar och därmed
avgiftsbefriade. Sedan föregående årsmöte har 14 medlemmar avlidit och 36 tillkommit.
Medlemsavgiften har under året varit 225 kr.
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Verksamhet
Under 2018 har följande aktiviteter förekommit:
Februari
Tisdagen den 13 februari kl. 17.30.
Övlt Per Andersson höll ett informativt och intressant föredrag om rysk underrättelseverksamhet.
Mars
Torsdagen den 15 mars kl. 17.30.
Föreningens årsmöte genomfördes i Blasieholmens restaurang.
April
Söndagen den 15 april.
Minnesceremoni på Galärvarvskyrkogården med anledning av ubåten Ulvens förlisning 1943
Måndagen den 16 april kl. 17.30.
Skeppsholmens byggnader och arkitektur, samt Fredrik Bloms verk.
Ännu ett intressant föredrag som hölls av 1:e intendent Thomas Rooth vid Armémuseet.
Maj
Söndag-tisdag den 20-22 maj.
Föreningen arrangerade årets Riksårsmöte som genomfördes i samband med resa till Tallinn
Juni
Onsdagen den 6 juni.
Ett troget gäng hissade och halade Stor flaggning på af Chapman.
Fredagen den 22 juni.
Traditionellt midsommarfirande på Stora Tratten.
Juli
Söndagen den 1 juli.
Ytterligare en gång hjälpte villiga armar till med hissning av Stor flaggning på af Chapman.
Denna gång med anledning av ÅF Offshore Race.
Augusti
Arbetshelg på Stora Tratten.
Lördag-söndag den 24 - 26 augusti
Örlogsdagarna genomfördes på Galärvarvet. Lennart Bresell ledde båda dagarna uppskattade
vandringar på varvsområdet och på kyrkogården.
September
Lördagen den 8 september.
Föreningen ställde upp med två lag och hejarklack när Nynäshamnsföreningen på ett mycket
förtjänstfullt sätt arrangerade årets 5-kamp mellan föreningarna inom region Mitt.
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Oktober
Torsdagen den 18 oktober kl. 17.30.
I anslutning till årets ärtmiddag höll chefen Fjärde sjöstridsflottiljen, kommendör Fredrik
Palmquist, ett personligt och engagerande föredrag om Flottan i allmänhet och Fjärde
sjöstridsflottiljen i synnerhet.
November
Söndagen den 4 november kl. 11.00.
Föreningen medverkade med flaggvakt vid högtidlighållandet av Krigsseglardagen i
Djurgårdskyrkan. Efter gudstjänsten bjöd Sjömanskyrkan traditionsenligt in till kyrkkaffe och
musikunderhållning i sina lokaler i Frihamnen.
Tisdagen den 13 november
Ryska marinen idag, en säkerhetspolitisk tillgång för Kreml.
Ännu en gång hade vi förmånen att få lyssna till intressant föredrag av kommendörkapten
Christian Allerman.
Söndagen den 25 november
Föreningen firade traditionsenlig Lille Jul ombord på Viking Lines Cinderella.
December
Tisdagen den 11 december kl. 1300.
Verksamhetsåret avslutades med Luciakaffe i Örlogshemmets frukostmatsal.
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 hålla medlemsregistret aktuellt 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 till Lille Jul.
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 utarbetat nytt material för
utskick till 2019 års verksamhet.
Internet, information och kommunikation
Hemsidan Flottansman.se/Stockholm 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.
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Stora Tratten
Under 2018 har som sig bör, en stor mängd aktiviteter avlöst varandra på vår ö Stora Tratten.
2018 har ju gått till historien på många sätt när vädrets makter bjöd på en helt makalös sommar.
Kanske minns vi också midsommaraftonen 2018 som den kallaste på år och dag. För första
gången vad vi kommer ihåg, fick sillunchen ställas in, det var helt enkelt omöjligt att sitta under
tälten som dessutom höll på att blåsa bort. Ett 35 tal tappra som tagit sig ut till ön i snålblåst och
regn, bjöds ändå på så traditionsenligt firande som gick att uppbringa, dock inomhus i så stor
utsträckning som det bara var möjligt.
Kort därefter slog vädret om och vi fick en sommarvärme som få av oss kommer att glömma. Så
pass varmt att vi under en period följde Skärgårdsstiftelsens rekommendationer med totalt
bastuförbud. Eldningsförbud utlystes och efterlevdes, så under nästan två veckor var det även
grillfritt på ön.
Vi har under året, haft bra beläggning både i stugor och i gästhamn och många medlemmar
hugger gärna i och tex målar stugor, ett aldrig avslutat arbete som många medlemmar alltid
engagerar sig i när de kommer på besök till ön. Vädrets makter gör att behovet av målning är
outtömligt.
Under året har vi också bland annat;
-

-

Lagat taket på Sjösala och bytt hängrännor.
Byggt ett nytt stort och fint vedskjul och städat upp på vedbacken
Sotaren har varit på besök och inspekterat med gott resultat, ua.
Arbetshelger genomfördes under vår och höst med god uppslutning av arbetande medlemmar.
Som sig bör äter vi alltid gemensam middag i Evert Taube efter utfört arbete. Vid höstens
arbetshelg eldade vi även i vedspisen för första gången på många år.
På grund av den varma sommaren, kunde vi inte elda ris eller kartong, varför detta utfördes
under en sen hösthelg i november.
Vi höll begravningshögtid för Pelle Calås, med minnesstund i Evert Taube. Mycket vackert och
fint tillsammans med Pelles närmaste anhöriga, dotter med familj.
Lillan har fått en renovering av el ombord, det trasslade tidigare.
Grovsoporna lämnades på våren på Ingmarsö. Vi både lämnar och hämtar skrot, denna gång
kom en fin gräsklippare ”i retur”. Efter renovering fungerar den utmärkt i Stora Trattens tjänst.

Vi har också fått en ”ny” affär på Ingmarsö. Under 2018 tog Coop över från Ica. Det är Möja
Konsumentförening som tagit över driften i form av en filial till affären på Möja. Vi har varit
många som har saknat Ove med familj, som alltid hållit så hög servicegrad och bra sortiment.
Under sommaren gapade hyllorna tomma och Mathem fick köra ett par vändor med leveranser
till ön istället. Inför kommande år hoppas vi därför på bättring och för att kunna påverka
framöver är Fredrik Scholander numera invald i styrelsen för Möja konsumtionsförening som
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representant för Ingmarsöbutiken. Handlingsturerna till Ingmarsö är för många av oss en
höjdpunkt och både affären och krogen är då en viktig knutpunkt. Vi har också nåtts av beskedet
att Ingmarsö krog är till salu men att ägaren Sandra Bloemer nu fortsätter sin verksamhet ett år
till, vilket vi alla är glada för. Även den nya gästhamnen på Ingmarsö kommer att tas i drift
under sommaren 2019.
Som många vet, och som egentligen inte hör till år 2018, drabbades ön av stor förödelse då
stormen Alfrida drog fram över skärgården några dagar in på det nya året. Många stormfällda
träd men också att taket blåste av Evert Taube och drog med sig skorstenen vilket vår medlem
Per Olov Rekola uppmärksamt larmade med full utryckning av medlemmar som följd. Till våren
väntar därför ett stort arbete med återställande av framförallt Evert Taube både av medlemmar
och yrkesfolk.
Tack för förtjänstfullt arbete där holmvärdarna gjort ett stort och ovärderligt arbete, tack till
stuggäster som besökt ön och ett stort tack till alla medlemmar som ställer upp i ur och skur med
arbete, tid och engagemang på vår fina ö.
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 och Stek knopar vidare nu på sin 6:e säsong. Omgivningen är verkligen
trivsam och "kör man fast" någon gång finns det många färdiga alster att studera och ta efter.
2018 har kilat på som vanligt med veckovisa träffar utom på "sommarlovet" och några veckor
kring jul. Genom tillmötesgående från vandrarhemsledningen klarades också vinterns utmaning,
då skeppsgosserummet är ouppvärmt. Om det blir för bistert så får gruppen använda den
uppvärmda delen av gamla lastrummet, kallad Muskörummet. Det var förut en konferenslokal,
men används idag mest som förrådsutrymme. Inte en lika mysig omgivning men VARMARE.
Gruppen även detta år gjort en utflykt genom at hälsa på af Chapmans gamla vårdare, Janne, i sin
nya roll som uppsyningsman på Häringe samt gjorde de ånyo ett besök hos RUA på Gålöbasen.
Hantverksmässigt har gruppen, förutom tränsning (snörbeklädnad) av flaskor, jobbat en hel del
med knopar på ljusstakar, tillverkat ett antal fockedrevsuddar (klockstroppar) på beställning samt
repmattor.
Ekonomi
Föreningens ekonomi har 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.
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Styrelsen föreslår att årets vinst disponeras så att 40 000 kronor överförs till Stora Trattens
investeringsfond och att 10 570 kronor överförs till ny räkning. Se i övrigt den särskilda
ekonomiska redovisningen.
Klubblokal
Verksamheten inriktas mot aktiviteter på Drottning Victorias örlogshem.
Ordförandens sammanfattning
Den 30 juli nåddes vi av det tragiska beskedet att vår medlem, tillika riksordförande, Johan
Forslund hade gått bort, vilket blev ett hårt slag för riksförbundet. Han kommer att hedras genom
att de 41 intressanta ledare han författat i vår tidskrift kommer att sammanställas och ges ut.
Vi nyttjar fortfarande de goda möjligheter vi har att träffas i Örlogshemmets lokaler vilka
ställts till vårt förfogande med välvilligt bistånd från Örlogshemmets ledning. Från och med den
1 januari 2019 får vi dock betala en blygsam hyra på 1000 kr i månaden. 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.
Verksamheten har flutit bra tack vare ett stort engagemang hos styrelsens 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 0900–1600 är betungande. Krister Hansén och Lars
Göran Gahmberg har svarat för bemanningen. Lars Göran har aviserat att han kommer att
minska sin tid på kansliet. Jag har full förståelse för detta. Tack Krister och Lars Göran för
värdefulla insatser!
Stora Tratten hade återigen en mycket bra säsong. Beläggningen på stugor såväl som hamnbesök
var varit 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” varje föredragskväll. Deltagandet även i övriga
programpunkter har varit bra.
Vi firade Lille Jul på Cinderella, vilket i år endast samlade ett 25-tal deltagare. Det blev trots det
mycket lyckat. Tack kansli och inte minst Sven och Lena Sahlsten 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 och
är svårt underbemannad. Det vore tråkigt om vi inte kunde bemanna Flaggvakten och föra denna
stolta tradition vidare. Kansliet tar mer än gärna 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
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nationaldagen även detta år. Sammankallande för Flaggvakten är Bo Johansson, som med sina
gedigna kunskaper inom ämnet, gör ett utomordentligt bra jobb.
Den 15 april hedrade vi, på Galärvarvskyrkogården, minnet av de omkomna vid Ulvenolyckan.
Medverkande var anhöriga till de omkomna, Försvarsmakten, Sjöhistoriska museet,
ubåtsklubben Sjöormen med flera.
Vi ansvarade också för årets Riksårsmöte som genomfördes på färja till Tallinn. Arrangemanget
blev lyckat och ekonomin roddes i hamn.
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 en blivit en tradition och
återkommer årligen i samband med allhelgonahelgen.
Även detta år kommer att bjuda på många spännande aktiviteter. De stora utmaningarna för året
blir att arrangera höstens lokalföreningskonferens med åtföljande Symposium samt Regionens
femkamp som går av stapeln under hösten.
Jag vill tacka alla medlemmar för det stöd vi fått under året och vill slutligen särskilt tacka
Styrelsen, Kansliet, Flaggvakten och Stora Tratten kommittén för det hängivna arbete som
lagts ned under det gångna verksamhetsåret.
Stockholm den 28 februari 2019

Örjan Sterner
Ordförande
Lennart Bresell

Birgitta Nordenbris

Krister Hansén

Lars-Göran Gahmberg

Krister Lundvall

Fredrik Scholander

Lars Blomqvist

