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Styrelsen har haft 6 ordinarie protokollförda styrelsemöten. 

Medlemmar: Vid årets utgång hade föreningen 63 medlemmar. 

Möten: Föreningen hade årsmöte den 3 februari.                                                                  

Vi firade traditionsenligt nationaldagen i klubblokalen med kaffe o tårta. 

Höstens upptaktsmöte med grillfest avhölls i Borgåsunds Båtklubbs 

hemmahamn, med en god måltid, tipspromenad och en båttur med ångslupen 

”Freden”.                                                                                                                         

Vid ärtsoppsmiddagen den 21 mars var det som vanligt våra eminenta 

klubbmästare Börje med hustru Annelie och Curt med hustru Lena, som 

serverade den goda ärtsoppan och de välsmakande pannkakorna med sylt och 

därtill dryck, samt kaffe o kaka. Det anordnades också ett lotteri med några fina 

priser.                                                                                                                              

Vid årets luftvapenskyttetävling den 7 april bjöds det på ”bubbel” och varm 

korv m bröd. Bäste skytt var Per-Owe Andersson med 50 poäng och som god 

tvåa kom Mats Nordlander med 45 poäng. 11 personer deltog, varav 2 var 

gäster från F1:s kamratförening.                                                                                        

Vid luciamötet/”lillejulsfirandet”  den 8 december avnjöts ett välsmakande 

julbord och företogs sedvanlig tomteletning. Bengt Larsson berättade med 

inlevelse om den historiska bakgrunden av vårt luciafirande. 

Studiebesök: Den 30 september besökte ett 10-tal medlemmar Gålöbasen, där 

visning ägde rum av Motortorpedbåtar (MTB), numera förvaltade av den s k  

Veteranflottiljen. Ett mycket uppskattat besök!   

Den 23 september besökte ett 10-tal medlemmar Munktellmuseét i Eskilstuna. 

Några medlemmar besökte den 11 oktober Edströmska Gymnasiet i Västerås. 

Onsdagsträffarna: Vid onsdagsträffarnas välbesökta och trivsamma fikastunder 

har vi hört många skiftande berättelser under året. 
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Kyrkobesök: Den 6 november, Gustav Adolfsdagen, deltog vi vid Vespern i 

Strömsholms slottskapell, där bla KolCanto under ledning av Helena Aronsson, 

medverkade. Kvällens präst var Paul Hansson. Efter Vespern drack vi kaffe och 

intog Gustav Adolf-bakelse i församlingshemmet Duvan, Kolbäck. 

Föreningens 80-årsjubilum: Den 11 november firade föreningen sitt 80-

årsjubiluem på Saluhallen Slakteriet. En av gästerna, tillika medlem Caj 

Söndborg, Hofors, överlämnade som gåva, förvaltningen av fartygssköldar till 

föreningen. Kvällen fortsatte med bildvisning av föreningens historia från första 

begynnelsen den 11 november 1938, då föreningen bildades i Anderssons 

konditori i centrala Västerås. Krister Hansén från Riksförbundet Flottans Män 

talade om vad Flottans Män har haft för betydelse för svensk örlogstradition 

och för den Svenska Flottan. Anders Gustafsson från LedR i Enköping pratade 

om sin tid i armén och sin anknytning till Flottan inom släkten och om 

samarbetet mellan LedR Enköping och Flottans Män i Västerås. Från F1:s 

kamratförening talade Magnus Magnusson om F1 i Västerås, dess historia och 

dess ursprung ur marinens sjöflyg som startade och landade på vattnet utanför 

CVV i Västerås.    

Västerås Historiska Skeppsmuseum: Flera medlemmar i föreningen har på 

olika sätt deltagit i verksamheten i Frösåker. Det har varit arbete med koggen 

Roter Teufel, kopian av det gamla sjörövarfartyget från 1400-talet. Föreningen 

har bidragit med underhållsarbete.                                                                          

Riksårsmötet: Vid 2018 års Riksårsmöte ombord på Baltic Queen den 20-22 

maj, Stockholm -Tallin, deltog ordförande Tommy Blomqvist och Stieg 

Andersson.   

Region Mitt:  Den 7 mars deltog Tommy Blomqvist och Stieg Andersson i 

regionmöte och vid mötet den 19 september deltog Tommy Blomqvist och Erik 

Arvidsson. 

 

 



 

Forts. årsber 2018 sid 4 

Den 8 september gick årets 5-kamp av stapeln på Muskö, anordnat av FM 

Nynäshamn. Från FM Västerås, deltog Börje Bäckman, Stieg Andersson, Per-

Owe och Inger Andersson, samt Erik Arvidsson. Segraren av årets 5-kamp blev 

Norrköping.  

SMKR/Värdförband/Ledningsregementet: Under våren har ett s k värdför-

bandsavtal slutits mellan SMKR (Sveriges Militära Kamratföreningars 

riksförbund) och Flottans Män Västerås. Det innebär bla att FM Västerås är 

anslutna till Ledningsregementet (LedR) i Enköping, med vissa ekonomiska 

fördelar för föreningen, men också med vissa åtagande gentemot Regementet, 

med bla närvaro/deltagande vid exempelvis Regementets Dag eller annat av 

regementet anordnat arrangemang. 

Under våren har Per-Owe Andersson, Stieg Andersson, Börje Bäckman och Erik 

Arvidsson deltagit i, av LedR anordnad studiecirkel, omfattande 4 tillfällen, dels 

föredrag om regementets historia, dels besök på Gärdet i Stockholm, där 

flertalet av Sveriges regementen tidigare varit förlagda, samt dels färd med 

Stridspansarbandvagn på LedR:s övningsfält, som gav en inblick i hur 

regementets fältövningar bedrivs.                                                                              

Den 4 juni deltog Tommy Blomqvist, Börje Bäckman och Erik Arvidsson i LedR:s 

högtidsdag.                                                                                                                         

Den 16 september anordnades i LedR:s regi ett studiebesök till Tärnsjö och 

dess välkända garveri. Stieg Andersson deltog i besöket.                                                         

Den 6 oktober deltog Börje Bäckman, Magnus Leuchovius och Erik Arvidsson i 

Regementets Dag på LedR och tillsammans med andra kamratföreningar, 

paraderade Magnus vid Soldatens erinran med vår fana.                                                                                                                         

Vi har också vid två tillfällen deltagit i samverkansmöten på LedR i SMKR:s 

regi, tillsammans med andra till regementet anslutna föreningar. 

Ekonomi:  Föreningens ekonomiska ställning framgår av rapport.        

Årsavgiften för 2018 har varit 400 kr/medlem. 
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Lokalt samarbete: Vi erbjuder sjöräddningen, segelsällskapet AROS och övriga 

båtklubbar att använda vår lokal för styrelsemöte. (mot vissa krav) 

Tidningen Flottans Män:  Tidningen läggs ut på 3 bibliotek i Västerås. Vi har 

mycket goda relationer med hyresvärd och övriga hyresgäster i fastigheten.      

Vi har i tidningen nr4/2017, insänt av Magnus, haft ett reportage från Flottans 

Män, om vårt 80-åriga jubileumsfirande den 11 november. Den händelsen har 

också skildrats i en notis på föreningssidan i VLT, liksom 5-kampen i 

Nynäshamn, besöket på Gålö, samt julavslutningen den 8 december.   

Till sist: Tack till alla som hjälpt till vid våra olika arrangemang. 

Västerås den 2 februari 2019  

…………………………………………..                    ………………………………………………                             

Erik Arvidsson/sekreterare                            Tommy Blomqvist/ordförande 


