Årsberättelse 2019 för kamratföreningen Flottans Män Västerås
Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare:

Tommy Blomqvist
Jan Skoog
Börje Bäckman
Erik Arvidsson

vald för 2018-2019
vald för 2019-2020
vald för 2018-2019
vald för 2019-2020

Ledamot:
Ledamot:
Suppleant:

Per-Owe Andersson
Stieg Andersson
Anders Mark

vald för 2019
vald för 2019
vald för 2019

Revisor:
Revisor:

Magnus Leuchovius
Mats Kristensson

vald för 2018-2019
vald för 2019-2020

Klubbmästare:
Klubbmästare:
Programansvarig:
It-ansvarig :
It-ansvarig :

Börje Bäckman
Jan Skoog
Jan Skoog
Erik Arvidsson
Per-Owe Andersson

vald för 2019
vald för 2019
vald för 2019
vald för 2019
vald för 2019

(ordförande Tommy Blomqvist är ansvarig utgivare)
Valberedning: Enligt tidigare beslut ska årsmötet utgöra valberedning
Styrelsen har haft 5 ordinarie protokollförda styrelsemöten
Under året har föreningen fått 4 nya medlemmar. Några medlemmar har gått bort. Vid
årets slut hade föreningen 61 medlemmar.
Möten och andra evenemang: Föreningen hade årsmöte den 2 februari.
Våren inleddes med de traditionella onsdagsträffarna och ett flertal föreläsningar.
Den 23 januari besökte Stig Wahlström Marinlokalen och berättade om Flottan, då, nu
och i framtiden.
Den 27 februari gästades vi av chefen för 4:e sjöstridsflottiljen kommendör Fredrik
Palmqvist, som berättade om vårt marina försvar och vilka utmaningar som finns för att
övervaka våra svenska farvatten.
Den 6 mars höll Magnus Leuchovius, ett intressant föredrag, samt visade film om
vrakdykning i Scapa Flow i Skottland. Vraken härrör från sänkta fartyg efter andra
världskriget.
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Sid 2 årsberättelse 2019

Den 13 mars höll kommendörkapten Carl-Christer Drangel, med erfarenhet från
internationella och nationella marina operationer, föredrag om sin roll som fartygschef,
operationschef och taktisk ledare till sjöss. Drangel har bla varit sekond på HMS
Carlskrona.
Ärtsoppsmiddagen den 20 mars hade förberetts av klubbmästarna Börje med fru
Anneli, samt Janne. Vi bjöds på en god ärtsoppa, välsmakande pannkakor med sylt,
samt kaffe med kaka. Det anordnades också ett lotteri med några fina priser.
Den 23 mars höll Korosh Buigdeli föredrag, om den spännande historien om
flykten från Khomenis Iran.
Den 10 april gästades vi av Mark Fields, som berättade om sina 5 år i den franska
Främlingslegionen.
Den 15 maj gick den årliga luftskyttetävlingen av stapeln, varvid ett 15-tal
medlemmar deltog. Segraren vid årets tävling blev Janne Skoog med 65 poäng, som
erhöll också ett diplom, samt en flaska vin.. Efter tävlingen bjöds deltagarna på
”bubbel”, samt varm korv med bröd. (Notis under ”föreningsnytt i den lokala
tidningen VLT)
Onsdagsträffarna har varit välbesökta, särskilt i samband med de nämnda
föredragen.
Under nationaldagsfirandet den 6 juni i kommunens regi deltog 3 medlemmar i
fanborgen från Fiskartorget till Djäkneberget, Magnus, Jan och Erik. Magnus bar vår
egen FM-fana och Janne den svenska flaggan. Den ceremoniella delen innefattade
bla flagghissning, sjungande av nationalsången och festtal, kompletterat med
scenprogram. Vårt firande avslutades traditionsenligt med kaffe och tårta i
Marinlokalen.
Höstupptakten ägde rum den 14 augusti traditionsenligt med grillkväll i Borgåsund. Ett
15-tal medlemmar deltog och våra klubbmästare Börje med hustru Anneli, samt Janne,
dukade upp en god måltid, efter att deltagarna svarat på de 12 frågorna på en tipsrunda.
Segrare blev Stieg Andersson som förärades en flaska vin som pris. De som önskade
kunde också få en tur med ångslupen ”Freden”, vars ägare och skeppare Lennart,
dagen till ära, fanns på plats. Som tack erhöll skepparen Lennart en flaska vin. ( notis
under ”föreningsnytt” i den lokala tidningen VLT)
Den 6 september deltog Tommy Blomqvist och Per-Owe Andersson i en höstresa
anordnad av LedR och Upplands Regementes Kamratförening. Resan gick först till
Arboga och där bla besök ägde rum på FMTIS (Försvarsmaktens Telekommunikationsoch Informationssystemförband), samt till Miniature Kingdom i Kungsör, en
modelljärnväg i skala 1:87 med inspiration från olika delar av Sverige.
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Sid 3 årsberättelse 2019

Den 14 september deltog vi med 2 lag om vardera 3 personer i varje lag, i den av
stockholmsföreningen anordnade 5-kampen på Gärdet i Stockholm. Vår förening hade
redan inteckningar i pokalen och lag 1 tog hem segern och erövrade därmed pokalen. Lag
2 kom på delad 3:e plats. Lag 1: Stieg Andersson, Mats Nordlander o Jan Skoog, lag 2:
Börje Bäckman, Tommy Blomqvist och Erik Arvidsson. Efter tävlingen bjöds deltagarna
på en god lunch. Nästa år arrangeras tävlingen av FM Norrtälje.
Den 2 oktober besöktes vi i Marinlokalen av Anders Knutas som berättade om sitt
yrke som sjölots. Det var stor uppslutning från medlemmarna, som fick sig till del ett
mycket intressant innehåll.
Den 23 oktober var det dags för höstens ärtsoppsmiddag i Marinlokalen. Våra
klubbmästare hade som vanligt dukat upp en god måltid. Det bjöds också på kaffe o kaka,
samt anordnades ett lotteri.
Den 6 november; Gustav Adolfsdagen, firades med kaffe och tårta i Marinlokalen.
Den 20 november höll Ragnar Westbladh ett intressant föredrag i Marinlokalen, om den
så kallade Columbuskappseglingen 1992. Han var då befälhavare på skonerten HMS
Falken. Han har också under sin långa karriär i flottan, bla varit fartygschef på skonerten
Gladan.
Den 7 december firades ”lillejul” i Marinlokalen, med ett 15-tal deltagande medlemmar
inkl några med respektive. Vår eminente klubbmästare Börje med fru Anneli, med
assistans av hedersordförande Curt med fru Lena, såg till att julbordets anrättningar blev
inbjudande för såväl öga som mage. Firandet inleddes med en tipstävling med 12 frågor
av allmän karaktär. Tommy o Magnus prickade in 9 rätt, varvid lotten fick avgöra vem
som skulle tilldelas första pris. Detta utföll till Tommys fördel och Magnus fick ”nöja
sig” med en chokladask.
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. Magnus Leuchovius har under sommaren 2019, som
besättningsmedlem på Roter Teufel, deltagit i en seglats till Baltikum.
SMKR/Värdförband/Ledningsregementet (LedR): Den 21 februari deltog ordförande
Tommy Blomqvist, Börje Bäckman, Per-Owe Andersson och Erik Arvidsson i en
ärtsoppslunch på LedR, samt i efterföljande föredrag om Natoövningen i Norge 2018.
Den 22 mars deltog Tommy, Börje o Erik i ett av LedR anordnat samverkansmöte. Vid
mötet deltog medlemmar från 8 föreningar anslutna till LedR via SMKR.
Den 9-10 april deltog Per-Owe Andersson i ett möte med SMKR. Mötet avsåg i
huvudsak frågan om att försöka rekrytera fler medlemmar.
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Sid 4 årsberättelse 2019

Den 13 april deltog Börje Bäckman och Magnus Leuchovius, tillsammans med övriga
kamratföreningar knutna till LedR och LSS i Mälardalen, vid en klassisk bataljonsövning, som genomfördes inom ramen för det nya värnpliktssystemet.
Vid Regementets Dag på LedR den 4 maj, deltog Börje Bäckman, Peter Nicolaides och
Erik Arvidsson. Vi disponerade ett bord i tält, bordsflagga med vårt emblem, FM
tidningar, rekryteringsbrev mm. Peter deltog med vår fana vid ”mönstring” av
regementets trupper.
Den 7-8 maj, deltog Stieg Andersson i en av LedR anordnad resa till KarlsborgSannahed. Besök ägde rum bla på fästningen och museét, samt ”det gamla samhället”
Forsvik utanför Karlsborg, delvis berömt från Jan Guillots böcker om Tempelriddaren
Arn. Sannahed är bla Livregementets grenadjärers övningsplats.
Vid en kamratträff anordnad av LedR i Enköping den 26 september, deltog Tommy
Blomqvist och Per-Owe Andersson
Den 3 oktober hade SMKR Region Mitt anordnat möte för de i föreningen tillhöriga
lokalföreningarna i F1:s lokaler i Västerås. Tommy Blomqvist och Per-Owe Andersson
deltog. Huvudtemat: Nyrekrytering av medlemmar.
Den 8 oktober deltog Börje Bäckman och Erik Arvidsson i en s k arkivkurs i Arboga,
med syfte att känna till vilka handlingar som bör sparas (arkiveras) av en förening.
Studiebesök: Den 22 augusti besökte Peter, Magnus, Börje, Per-Owe och Erik,
korvetten Helsingborg (K32), av Visbyklass, som låg förtöjd vid Stadsgårdskajen i
Stockholm. Efter information av fartygets sekond Anders Persson om fartyget och dess
funktion och prestanda, fick vi göra en mycket intressant rundvandring ombord som gav
oss viss inblick i hur den avancerade tekniska utrustningen fungerade.
De 19-20 oktober besökte Börje, Stieg, Janne, Per-Owe, Mats o Magnus Maritiman i
Göteborg, där bla jagaren Småland (J 19) ligger förtöjd. Det gjordes också ett besök hos
FM Göteborg, som disponerar en lokal på Nya Varvet i Göteborg, samt Säve flygplats,
som ursprungligen var en militär flygplats. Den döptes år 2000 om till Göteborg City
Airport.
Riksårsmötet: Vid 2019 års Riksårsmöte den 26-28 maj, ombord på Silja Symphony,
deltog ordförande Tommy Blomqvist, samt revisorerna Magnus Leuchovius och Mats
Kristensson.
Region Mitt: Den 6 mars kl 10.00 deltog Stieg Andersson i regionmötet på Drottning
Victorias Örlogshem (DVÖH) som representant för regionen, samt Börje Bäckman och
Erik Arvidsson som representanter för FM Västerås (Lof).
Vid regionmötet på Drottning Victorias Örlogshem (DVÖH) i Stockholm, den 18
september, deltog Stieg Andersson för Regionen och Börje Bäckman och Erik Arvidsson
som representanter för den egna föreningen.
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Sid 5 årsberättelse 2019

Den 25 oktober deltog Stieg Andersson och Mats Kristensson i Symposiet anordnat på
Sjöhistoriska museét i Stockholm, under temat: ”Ålandsfrågan”. Stieg deltog också i ett
möte mellan Riksförbundet/ Lof (lokalföreningarna).
Ekonomi: Föreningens ekonomiska ställning framgår av framlagd rapport vid årsmötet
den 1 februari 2020. Årsavgiften för 2019 har varit 300 kr/medlem.
Lokalt samarbete: Vi erbjuder sjöräddningen, segelsällskapet AROS och övriga
båtklubbar att nyttja vår lokal för bla styrelsemöte (mot vissa krav).
Tidningen Flottans Män/VLT: Tidningen FM ges ut i 4 nummer per år. Den läggs ut på
3 bibliotek i Västerås.
Vi har goda relationer med hyresvärd och övriga hyresgäster i fastigheten där vår
”Marinlokal” är belägen.
Vi har under året haft ett flertal reportage/notiser i den lokala ortstidningen Vestmanlands
Läns Tidning (VLT)
Till sist: Ett stort tack till alla som hjälpt till vid våra olika arrangemang.

Västerås den 1 februari 2020

Erik Arvidsson/sekreterare
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