
 
 

Verksamhetsberättelse 2021 för kamratföreningen Flottans Män Västerås 

Styrelsen har under året bestått av: 

Ordföranden:               Magnus Leuchovius           vald för 2020-2021                                              

Vice ordförande:         Jan Skoog                             omval för 2021-2022                                         

Kassör:                          Börje Bäckman                    vald för  2020-2021                            

Sekreterare:                 Erik Arvidsson                     omval för 2021-2022 

Ledamot:                      Stieg Andersson                  omval för 2021 

Ledamot:                       Per-Owe Andersson          omval för 2021  

Ledamot:  suppleant) Anders Mark                        omval för 2021 

Ledamot: (suppleant) Peter Nicolaides                  omval för 2021 

Revisor:                        Tommy Blomqvist               vald för 2020-2021 

Revisor:                        Mats Kristensson                 vald för 2021-2022 

Klubbmästare:              Börje Bäckman                  omval för 2021                             

Klubbmästare:              Jan Skoog                           omval för 2021                        

Programansvarig:        Jan Skoog                            omval för 2021                                                   

It-ansvarig:                    Erik Arvidsson                    omval för 2021                                                   

It-ansvarig (st.företr)  Per-Owe Andersson          omval för 2021 

(ordförande Magnus Leuchovius är ansvarig utgivare) 

Valberedning: Enligt tidigare beslut ska årsmötet utgöra valberedning. 

Styrelsen har under året haft 4 ordinarie styrelsemöten. (Ett inställt pga av pandemin) 

Under året har föreningen fått 7 nya medlemmar. 4 medlemmar har avlidit under 2021. Vid 

årets slut hade föreningen 65 medlemmar. 

Styrelsen beslutade att föreslå kommande årsmöte, att medlemsavgiften för de som fyllt 

eller fyller 85 år under 2021, ska vara 100 kronor.  

Den 20 januari hölls året första styrelsemöte. Styrelsen beslöt att med en månad i taget,  

förskjuta kommande årsmöte, som var bestämt till den 2 februari . 

Den 3 mars deltog Börje o Erik i regionmöte på Drottning Victorias Örlogshem i Stockholm, 

(DVÖH). 
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Vissa av onsdagsträffarna, liksom andra aktiviteter fick tidvis ställas in pga ökad 

smittspridning av Corona.  

Detta drabbade också den traditionella ärtsoppsmiddagen, planerad till den 17 mars, samt 

vissa andra interna och externa sammankomster.  

Liksom föregående år, har som ersättning för de inställda aktiviteterna, dessa delvis ersatts 

av filmer på vår Facebook-sida, som är enbart till för medlemmar i Flottans Män Västerås. 

Via ”FB Västerås”, har anslutna medlemmar kunnat ta del av ett flertal filmer, som vår 

ordförande Magnus ”laddat upp”.  

Cirka 35 medlemmar har i skrivande stund anslutit sig till FB-sidan. Den är också till för 

inlägg, bilder, hälsningar, kommentarer mm för våra medlemmar. Varje medlem får på sin 

födelsedag en gratulation ev med text o bild om det är känt vad vederbörande gjort i Flottan.    

Stor Flaggning den 30 april med anledning av kungens 75-årsdag/Stieg deltog samt vi 

framförde gratulation på FB-sidan. 

Den 5 maj äger ett ”smittanpassat” styrelsemöte rum i Marinlokalen. 

Den 11 maj deltog Magnus i ett digitalt föreningsmöte med Västerås kommun. 

Det traditionella luftvapenskyttet under maj månad, ställdes in och även 

nationaldagsfirandet såväl det egna, som den kommunala, pga pandemin.  

Den 7 juli besökte Magnus, Börje och Erik Teleseum, LedR, för hämtning av 2 granater (äldre) 

som använts på örlogsfartyg och nu skänkts till FM Västerås. 

Den 4 augusti har styrelsen möte i Marinlokalen. 

 Årsmötet för verksamhetsåret 2020 den 11 augusti:  Äntligen kunde årsmötet genomföras, 

vilket ägde rum samtidigt med grillkvällen i Borgåsund, med sedvanliga val och 

förhandlingar, samt servering av smörgåstårta med dryck och kaffe med dopp. 11 

medlemmar deltog i årsmötet som leddes av Jonny Stoor som valts till mötesordförande.  

En tipsrunda med 12 frågor, vanns av Peter Nicolaides med 9 rätt, 4 deltagare hade 8 rätt, 

Magnus, Anders, Göran och Stieg, samt POA o Jonny hade 7 rätt.                                                                                                                                 

 

  Vy över Borgåsund 
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Under hösten har onsdagsträffar och andra aktiviteter kunnat återupptas i större omfattning 

än tidigare. 

Den 16 augusti gästades Västerås av Vedettfartyget V 150, HMS Jägaren.  FM Västerås hade 

då en mötesplats i hamnen för besök, mottagande och rekrytering. Många människor 

besökte såväl hamnen som fartyget. FM Västerås fick vid detta tillfälle 3 nya medlemmar. 

 

 

                                    HMS Jägaren i hamnen Västerås den 16 augusti 

Den 19 augusti föetogs en nostalgiresa till Karlskrona ”Pinan”, en stad som de flesta 

flottister har många minnen ifrån. Under två dagar besöktes ett flertal kända platser, 

Amiralitetskyrkan med den välkända statyn Rosenbom vid höger sid av kyrkans trappa. 

Vidare Bat af Trolle, bat af Sparre, Stumholmen, Marinmuseét. En båtresa till Kungsholms 

Fort, belägen i stadens inlopp, var också en av attraktionerna under resan. Under nedresan 

togs paus i Kalmar för besök på Länsmuseét.Där förvaras mängder av vrakdelar från fartyget 

Kronan som sjönk under ettt sjöslag utanför Öland 1670.         

Den 3 september medverkade Magnus, Börje o Erik vid f d medlemmen Elov Bodins 

begravning i Mikaelikyrkan    
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Den 4 september deltog Janne Skoog och Mats Hallqvist, i årets 5-kamp i Norrtälje och 

erövrade en 2:plats i tävlingen (med hjälp av en 3:e deltagare från Norrtälje). Vi gratulerar 

dem till segern! 

Den 5-7 september deltog Magnus o Stieg i Riksårsmötet, som ägde rum på kryssnings-

fartyget  Silja Serenade till Helsingfors. 

Den 9 september anordnades en ceremoni på af Chapman för att minnas 

skeppsgosseepoken. Skeppsgosseflaggan på fockmasten av Chapman halas, och ersätter den 

med Flottans Mäns flagga. Från FM Västerås, deltog Stieg i ceremonin. 

Den 16 september deltog, Magnus, Peter o Erik i en av Regionen anordnad web-kurs på 

DVÖH. 

Den 17 september deltog Stieg i minnesstunden på Märsgarn, vid en ceremoni, med 

kransnedläggning, med anledning av jagarolyckan 1941. 

Den 30 september kl 17.00 deltar Stieg, Börje, Peter o Erik, i en av LedR anordnad 

kamratträff i Enköping. Bla berättar major David Bergman om sitt författarskap. 

Den 6 oktober deltog Mats, i ett av SMKR anordnat digitalt representantskapsmöte, via 

Microsoft Teams. 

Under 2 onsdagsträffar; den 6 och 13 oktober, visades i Marinlokalen den spännande filmen 

”Das Boat” från 1981 och som handlar om livet ombord på U-96, en tysk ubåt, aktiv under 

2:a världskriget och skildrar såväl relationerna mellan de pressade besättningsmännen som 

stridens hetta och de långa dagar då  ingenting alls händer. 

Den 20-21 oktober deltar Magnus och Mats i ett av SMKR anordnat möte på DVÖH. 

Huvudtemat för mötet är Försvarsvilja och Folkförankring. 

Den 3 november kl 18.00, anordnades i Marinlokalen ärtsoppsmiddag för FM:s medlemmar, 

samt från LedR några inbjudna gäster. Ulf Kjellsson som bearbetat boken ”åttonde 

uppdraget”, skriven av Giordano Del Treppo och som handlar om en ung matros i ubåt under 

andra världskriget. En både gripande och spännande berättelse. 

Den 6 november, Gustaf Adolfsdagen kl 19.00, deltar ett 10-tal medlemmar, några med 

respektive, i årets Vesper i Strömsholms slottskapell. Efter Vespern serverades kaffe med 

Gustaf Adolf-bakelse i Marinlokalen.   

Den 10 nov kl 10.00, deltar Stieg, Börje o Erik i regionmöte på (DVÖH) Drottning Victorias 

Örlogshem. 

Den 17 november fick vi besök av Ragge Jagero, som berättade om sina tjänstgöringuppdrag 

han haft för FN under närmare tjugo, som radiotelegrafist. Bla avsåg uppdragen Balkan och 
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Kongo. Den som vill veta mer om Ragge kan gå in på hans hemsida på nätet: ”Ragges 

hemsida”.   

 Den 25 november kl 09-30-14.30, deltar Magnus, Börje, Janne, POA, Mats Stefan och Mats 

Nordlander i en kamratträff på LedR i Enköping. Träffen innehöll, luftgevärsskytte, lunch 

samt föredrag. Lars Narvander berättar den gripande sanna händelsen om hur han letar reda 

på hur det gått till då hans farfar försvann i samband med att en tysk ubåt sköt fartyget M/S 

Korsholm, som han befann sig på,  i sank utanför Floridas kust 1942.  

Lördagen den 11 dec kl 14.00 firades ”Lillejul” i Marinlokalen med ett 15-tal närvarande 

medlemmar, några med respektive. Utöver att julmaten var god och alla lät sig väl smaka, 

hade en tipsrunda anordnats i närliggande korridor med 12 frågor på jultema, samt också ett 

lotteri med något gott att dricka som vinst, mm.                                                                    

Sedvanlig fotografering företogs av de närvarande. Vi uppskattar särskilt att långväga gäster 

från Hofors tagit sig ända till Västerås.                                                                                               

Detta var den sista aktiviteteten för år 2021 från Kamratföreningen Flottans Män Västerås! 

 

Övrig noteringar 

Ekonomi: Den ekonomiska ställningen framgår av på årsmötet framlagd rapport den 11 

augusti 2021. Årsavgiften för 2021 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 2022 

Erik Arvidsson/sekreterare                                              Magnus Leuchovius/ordförande 


