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Verksamhetsberättelse år 2022 för Kamratföreningen Flottans Män i Stockholm. 
 
Styrelsen 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
 
Hedersordförande 
Konteramiral Jonas Wikström 
 
Ordinarie ledamöter       
Ordförande:  Örjan Sterner  Medaljkommittén, Vänföreningen T121-Spica,  
        Djurgårdskyrkans vänner, Förbundsordförande (t.o.m.
                 05–07) 
Vice ordförande:  Krister Hansén  Webbredaktör, IT-stöd, Kansli, Ledamot i förbunds- 
                                                                            styrelsen (sekreterare) 
Skattmästare:  Krister Hansén 
     
Sekreterare:  Birgitta Nordenbris Kallelser till möten, protokollförare 
 
Programkommittén: Leif Lindberg  Sammankallande i programkommittén,  

Kontaktman Stockholms Sjöfartsmuseum, Stock-
holms Sjögård, Shamrocks vänner, SSRS 

Programkommittén: Per Erik Tibblin  Knopar & Stek, bitr. klubbmästare 
Programkommittén Thomas Svensson 
 
Klubbmästare:  Sven Sahlsten  Klubbaktiviteter 
 
Trattenkommittén: Fredrik Scholander Sammankallande för Trattenkommittén, 
        Arbetsledare på Stora Tratten 
 
Suppleanter 
Lennart Bresell      Programkommittén, medaljkommittén, kanslichef i 

Riksförbundet 
Lars-Göran Gahmberg      Kansli 
 
Revisorer 
Revisorer har varit Bo Johansson och Arne Keller. 
 
Styrelsen 
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden. 
 
Valberedning 
Valberedningen har utgjorts av Harald Abramson (sammankallande) Per-Olof Rekola och Bo Bly-
vall. 
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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  
2022-03-19  Flaggvakt i Skogskyrkogården i samband med Björn Ruds begravning 
2022-09-02  Flaggvakt i Djurgårdskyrkan i samband med Manne Holmbergs begravning 
2022-11-06  Flaggvakt i Djurgårdskyrkan i samband med krigsseglardagen 

  
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 563 medlemmar. Av dessa är 12 ständiga medlemmar och därmed av-
giftsbefriade. Sedan föregående årsmöte har 7 medlemmar avlidit och 28 tillkommit.  Medlemsavgif-
ten har under året varit 225 kr. 
 
Verksamhet 
Året har till viss del präglats av coronapandemin, men i stort sett har planerat program kunnat ge-
nomföras. Dock noteras att många medlemmar fortfarande är oroade över smittspridning och därför 
avstår från att delta i föreningsaktiviteter. Följande aktiviteter har genomförts. 

Februari 

22/2  Kommendörkapten Thomas Svensson informerade om dagens utbildningssystem för officerare. 

Mars 

17/3  Föreningens årsmöte i Sjöfartshuset. klockan 17.30 Årsmöte. 42 medlemmar deltog. 

April 

12/4 Lotsen Anders Knutas gav oss en inblick i lotsverksamheten Stockholm – Landsort. 

Juni 

Fredagen den 3 till tisdagen den 7 juni 

Marinen firade 500 år och föreningen ställde upp med stor flaggning på af Chapman samt medver-

kade med informationsbord under jubileumsdagarna i Stockholm. 
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Augusti 

18/8  Lennart Bresell ledde en kulturhistorisk vandring på Skeppsholmen 
23/8  Knopslagarkväll på af Chapman under ledning av Per-Erik Tibblin. 
 
September 
10/9  EDIP (En dag i paradiset) på Gålö. Vår förening medverkade med informationsbord. 
17/9 Skeppsholmsdagen. Föreningen medverkade med guidad vandring på Skeppsholmen samt in-

formationsbord. 
20/9  Författaren Mikael Nyman berättade om sin bok “Operation Notvarp – ubåtsjakten i Hårsfjär-

den 1982. En berättelse från kalla kriget.” 
 

Oktober 
6/10  Besök vid robotmuseet i Arboga. I privata bilar samåkte vi till detta intressanta museum. 
13/10 Traditionell ärtmiddag i Sjöfartshuset, Skeppsbron 10. 
 
November 
6/11 Minnesgudstjänst i Djurgårdskyrkan 
8/11 Kommendör Bo Rask gav oss en intressant inblick i Kungl. Örlogsmannasällskapets  

verksamhet. 
 

December 
Söndagen den 4 till måndagen den 5 december firade föreningen Lille Jul i form av en kryssning till 
Mariehamn. 39 personer deltog. 
13/12 Luciakaffe dracks på Örlogshemmet under stor uppslutning. 
 
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. Påminnelsebrev har sänts till de medlem-
mar som inte hade betalat sin årsavgift före halvårsskiftet. Efter sommaren skickades ”Aktuell in-
formation” avseende årets resterande aktiviteter. Telegram till medlemmar har sänts i samband med 
jämna födelsedagar. I övrigt kommunicerar kansliet med medlemmar per e-post och telefon.  
 
Internet, information och kommunikation  
Hemsidan är vår huvudsakliga kommunikationsväg till medlemmarna. Genom denna bokas stugor på 
Stora Tratten och på hemsidan ges aktuell information om våra aktiviteter. Medlemsutskick sker 
också med hjälp av e-post. Det är därför viktigt att underrätta kansliet om aktuell e-postadress. 
 
Stora Tratten 
Inför 2022 kom bokningarna in under vintern och våren och vi var i det närmaste fullbokade i stu-
gorna inför sommaren. Det blev ett rekordår utifrån uthyrda stugor. 
2022 blev också ett normalår utifrån tidigare restriktioner för Covid. 
Många medlemmar ställde upp till arbetshelgen för att förbereda inför öppning av ön. Stugor fejades 
och båtar sjösattes samt gjordes allt klart för första Holmvärd att tillträda. 
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Midsommar blev en kanonmidsommar med sång, dans och trevligt umgänge. Alla stugor fulla och 
fullt i hamnen med båtar! 
Som vanligt då det är större idrottsevenemang bjöd vi gäster på storbildvisning i klubbhuset. I år var 
det EM-22 för damer som vi följde. 
Stugor 
Den planerade upprustningen av stugorna har fortsatt. Under sommarveckorna var bokningsgraden 
hög - hela 77 % av alla stugor var uthyrda. 
Hamn  
Vi har under året monterat en ny badstege på Grållebryggan för att underlätta bad därifrån. 
Båtar 
Under sommaren har Lillan tyvärr läckt in vatten och ett hål i skrovet upptäcktes. Medlemmar har 
därför hjälpts åt med lagning och en mer omfattande reparation måste därför utföras innan sjösätt-
ning våren 2023. En ordentlig motorgenomgång av Grålle har även gjorts under hösten. 
Vi har också under året fått utmaningar när det gäller sophanteringen, varför vi nu källsorterar i kärl 
på ön. Vi hoppas Roslagsvatten återkommer med förslag på en hantering som fungerar för oss. 
Tack för förtjänstfullt arbete under 2022 när det mesta kunde återgå till det normala. Våra fantastiska 
Holmvärdar har gjort ett stort och ovärderligt 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 engage-
mang 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 be-
redda att lämna sådant stöd. 
 
Knopar och stek 
Arbetsgruppen Knopar och Stek knopar vidare, nu på sin 10:e säsong. 
På vårt vanliga tillhåll i aktern på Af Chapman har vi tyvärr inte kunnat vara mer än ett fåtal veckor 
på grund av den renovering som Stockholm stad har påbörjat. I och för sig har det inte drabbat vårt 
tillhåll "Skeppsgosserummet" men under pågående arbete är skeppet en stängd arbetsplats. Då skep-
pet kom tillbaka i maj, efter att fått master och stående rigg utbytta, så såg vi till att hon hade stor 
flaggning samt en 7 meters vimpel "Hemlängtan". Vimpelns längd var avpassad med en meter per 
månad hon hade varit borta. Under augusti och september kunde vi vara ombord men sedan början 
av oktober så är det en arbetsplats igen. Nu ska däcket bytas och arbetet beräknas pågå ända till okto-
ber 2023.  
Det betydde att vi i arbetsgruppen blev husvilla igen. Men genom FM:s goda kontakter med Drott-
ning Victorias Örlogshem har vi fått en tillfällig uppehållsplats i deras konferensutrymme. Inte lika 
mysig omgivning som vår vanliga arbetsplats, men betydligt varmare under vintermånaderna. Bra för 
äldre gentlemän. Tack DVÖ.  
Under året har vår medlem Olle Åkerman sett till att de batteriljus som föreningen använder vid t.ex. 
luciakaffet har fått snygga ljusstakar i 8mm treslaget tjärat rep. En liten förenklad variant av Prin-
cessljusstaken 
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Ekonomi 
Föreningens ekonomi är fortsatt god. Som framgått på annan plats har Trattenkommittén under året 
köpt ett Attefallshus, vilket påverkat årets resultat. Styrelsen föreslår att årets överskott, 4 372,50, 
överförs till eget kapital i ny räkning. Se i övrigt den särskilda ekonomiska redovisningen. 
 
Klubblokal 
Verksamheten inriktas mot aktiviteter på Drottning Victorias Örlogshem. Under året har klubbaktivi-
teterna genomförts i lokalerna på plan 5. 
 
Ordförandens sammanfattning 
Verksamheten detta år påverkades inledningsvis av Coronapandemin. Vi fullföljde dock huvuddelen 
av de planerade aktiviteterna, vilket framgår av redogörelserna ovan.  
Året präglades till stor del av Flottans 500-års jubileum och det bokprojekt som fullföljdes under det 
första halvåret. Beställnings- och distributionsarbetet tog mycket tid. Vår speciella utgåva såldes i ca 
450 exemplar inom hela riksförbundet. Ett speciellt särtryck togs också fram som nu finns att tillgå 
på Rikskansliet. 
Bemanning av kansliet varje tisdag mellan 0900–1600 har genomförts med Krister Hansén och mig. 
Lars Göran Gahmberg har under året arbetat från hemmet med bra resultat. Tack Krister och Lars 
Göran för värdefulla insatser! 
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 även i år varit betydligt färre än 
vanligt vilket antagligen beror på en viss försiktighet från våra medlemmar i efterdyningarna från co-
ronapandemin. 
  
Stora Tratten hade återigen en bra säsong. Beläggningen på stugorna liksom i gästhamnen 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 och vissa övriga högtidligheter. Detta kräver, om det ska göras örlogsmässigt, tolv personer! Vi 
lyckades bra med detta under året. Arbetet leddes av Per-Erik Tibblin som återigen lyckades  mycket 
bra.  
  
Årets femkamp arrangerades av Västerås föreningen. Det blev ett mycket lyckat arrangemang. Vi 
deltog med två lag och belade andra och tredje platserna i tävlingen. 
  
Vår traditionsenliga ärtmiddag genomfördes på Sjöfartshuset med deltagande av ett trettiotal med-
lemmar. 
 
Vi firade Lille Jul på Cinderella under resa till Mariehamn. Det blev en lyckad Lille Jul med ett stort 
antal deltagare. Utöver medlemmar i vår förening deltog kamrater från flera lokalföreningar i reg-
ionen, vilket var mycket glädjande. 
 
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. 
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Örjan Sterner 
Ordförande 
 
 
  Krister Hansén   Leif Lindberg   Sven Sahlsten 
 
 
 
  Fredrik Scholander  Thomas Svensson  Per Erik Tibblin 
 
 
 
 
  


