
 
 

Verksamhetsberättelse 2020 för kamratföreningen Flottans Män Västerås 

Styrelsen har under året bestått av: 

Ordföranden:               Magnus Leuchovius            vald för 2020-2021                                               

Vice ordförande:         Jan Skoog                              vald för 2019-2020                                          

Kassör:                          Börje Bäckman                     vald för 2020-2021                            

Sekreterare:                 Erik Arvidsson                      vald för 2019-2020 

Ledamot:                       Per-Ove Andersson             vald för 2020                                        

Ledamot:                       Stieg Andersson                   vald för 2020 

Suppleant:                    Anders Mark                         vald för 2020                                      

Suppleant:                    Peter Nicolaides                   vald för 2020 

Revisor:                          Mats Kristensson                vald för 2019-2020                                

Revisor:                          Tommy Blomqvist               vald för 2020-2021 

 

Klubbmästare:              Börje Bäckman                      vald för 2020                             

Klubbmästare:              Jan Skoog                                vald för 2020                       

Programansvarig:        Jan Skoog                                vald för 2020                                                   

It-ansvarig:                    Erik Arvidsson                        vald för 2020                                                   

It-ansvarig (st.företr)  Per-Owe Andersson              vald för 2020 

(ordförande Magnus Leuchovius är ansvarig utgivare) 

Valberedning: Enligt tidigare beslut ska årsmötet utgöra valberedning. 

Styrelsen har under året haft 5 ordinarie styrelsemöten. 

Under året har föreningen fått 6 nya medlemmar. En medlem har flyttat permanent 

utomlands och har därmed tagits bort. Några medlemmar har gått bort under året. Vid årets 

slut hade föreningen 65 medlemmar. 

Möten och andra evenemang:                                                                                                             

Den 1 februari kl 14.00, höll föreningen sitt årsmöte med sedvanliga val, bla val av ny 

ordförande, Magnus Leuchovius. Magnus tjänstgjorde på jagaren Halland som radarmatros 

och var bla ombord vid ett av fartygets långresor. 

Den 15 januari inleddes de traditionella onsdagsträffarna för året, varvid föreningens 

nyvalde ordförande Magnus fyllde år och bjöd deltagarna på tårta. 
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Den 3 mars deltog Stieg Andersson i Båtmässan ”Allt för sjön”, ett evenemang, anordnat av  

Stockholmsmässan i Älvsjö den 7-16 mars, där bl a ett flertal av  Flottans Mäns föreningar 

var engagerade.  

Den 4 mars deltog Stieg, Börje o Erik i regionmöte på Drottning Victorias Örlogshem i 

Stockholm, (DVÖH). 

Efter ytterligare några onsdagsträffar ställs alla aktiviteter in pga Coronapandemin. 

Detta drabbade också den traditionella ärtsoppsmiddagen, studiebesök på vårdmuseét,  

samt vissa externa sammankomster, bla vår närvaro vid såväl samrådsmöte som chefsbytet 

vid LedR i Enköping (vårt värdförband). 

Som ersättning för de inställda aktiviteterna, öppnade vår mycket aktive medlem Caj 

Söndborg och vår ordförande Magnus, en Facebooksida enbart för medlemmar i Flottans 

Män Västerås. Via ”FB Västerås”, har anslutna medlemmar kunnat ta del av ett flertal filmer, 

”videopartyn”, bla ”Jagarolyckan vid Märsgarn 1941” , med minnesceremonin 50 år senare, 

den 17 september 2016. Vidare filmen om ”spionen Wennerström” i 3 delar, ”Slaget o Stilla 

Havet” i 3 delar, samt ett föredrag från förra året av Ragnar Westbladh om 

”Columbuskappseglingen” 1992. Vidare visades filmen om U 137; filmen, ”de gröna 

baskrarna”, samt en film om jagaren Småland.  Drygt 30 medlemmar har i skrivande stund 

anslutit sig till FB-sidan. Den är också till för inlägg, bilder, hälsningar, kommentarer mm för 

våra medlemmar. (flera av filminslagen visades under hösten) 

Det traditionella luftvapenskyttet under maj månad, ställdes in och även midsommarfirandet 

såväl det egna, som den kommunala, pga pandemin.  

Den 12 augusti kunde grillkvällen genomföras programenligt vid Borgåsund. Efter 

tipspromenad, bjöd klubbmästare Börje, med hustru Anneli, samt Janne på en god måltid. 

Anneli vann tipstävlingen och förärades en flaska vin.  17 medlemmar deltog. (se bild nedan)    
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Den 19 augusti gjordes en återinvigning av vår lokal, ”Marinlokalen” som fått en ordentlig 

uppfräschning. Ordförande Magnus klippte band och det serverades kaffe o tårta. Ett 10-tal 

medlemmar deltog.                                        

 Vid onsdagsträffen den 2 september, presenterade Caj för 

de närvarande medlemmarna, hur man gör ett eget äkta sigill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

med  en lackstämpel. Stämpeln härrör från jagaren J 10, 

Göteborg, som var ett av de fartyg som fick svåra skador vid 

den s k ”hårsfjärdenolyckan” vid Märsgarn 1941. 

                                           

 

Några onsdagsträffar har ägt rum under september månad, med ett begränsat antal 

medlemmar (distanssittning). 

Den 30 september deltog Stieg, Börje o Erik i regionmöte på Drottning Victorias Örlogshem 

(DVÖH). (väl tilltagen distanssittning) 

Den 6 oktober deltog en av våra revisorer, Mats Kristensson, i det av SMKR digitalt 

anordnade Representantskapsmötet. (se protokoll) 

 

Onsdagen den 14 oktober. Filmvisning, fika med tårta i Marinlokalen. Göran Mossberg bjöd 

på tårtan med anledning av sin förestående 70-åriga födelsedag.   

 



4 
 

Onsdagen den 21 oktober kl 17.00, anordnades den sedvanliga ärtsoppsmiddagen,  

framdukad av våra klubbmästare.( Pga av en viss ny smittorisk deltog endast 7 personer). 

 Onsdagsträffen den 11 november ställdes in pga ökad smittorisk. Den ersattes med 

möjlighet att delta i ”videoparty” från ”FM Västerås” Facebooksida, varvid filmen om Ulvens 

minsprängning 1943 visades. En mycket tragisk händelse! 

Den 19 november deltog Magnus, Peter o Erik i en ”avrostningskurs” på DVÖH, tillsammans 

med Krister Hansén, Örjan Sterner och Lennart Bresell, som avsåg att få bättre kunskap i 

användandet av My Club.  

Övriga onsdagsträffar, samt julfirandet, ställdes in under november/december månad och 

ersattes av filmer som inledningsvis nämnts i denna berättelse, ”Slaget om Stilla Havet i 3 

delar, varvid  1:a delen visades den 18 nov, del 2, den 25 november och 3:e och sista delen 

den 2 december. Filmerna fanns kvar ett begränsat antal dagar och kunde således ses även 

några dagar efter första visningsdagen.  

Magnus har lagt in ”filmsnuttar” på FM Västerås för visning 6:e, 16:e och 22 december. 

Ekonomi: Den ekonomiska ställningen framgår av på årsmötet framlagd rapport den ? 

januari 2021. Årsavgiften för 2020 har varit 300 (trehundra) kronor. 

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. FM Västerås har haft reportage/notiser i tidningen under året. 

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 med våra olika arrangemang. 

Västerås i januari 2021 

Erik Arvidsson/sekreterare                                              Magnus Leuchovius/ordförande 

  


