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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021, Flottans Män Västervik 
 

Ytterligare ett år präglat av Corona-restriktioner 

Även det här året har präglats av Coronaepedemien och mycket av föreningsverksamheten har i stor 

utsträckning ställts in. Styrelsens arbete har genomförts per mejl och telefon. Endast fem ordinarie 

styrelsemöten har genomförts. Eftersom något årsmöte med val av styrelse ej genomförts har den 

styrelse som valdes föregående år fortsatt sitt uppdrag.   

 

Årsmötena för 2019 och 2020 genomfördes per capsulam genom att verksamhetsberättelserna fanns 

tillgängliga för medlemmarna i Marinstugan på anmäld årsmötesdag.  

 

Under året har Christer Warfvinge på egen begäran överlämnat sekreteraruppdraget till Barbro 

Bewernick. 

 

Medlemmar 

Lokalföreningen hade vid årsskiftet 2020/2021 99 medlemmar och vid slutet av 2021 98 medlemmar. 

Vi har således minskat med 1 medlem under året. Liksom föregående år gjordes en genomgång av 

medlemmar som ej betalat årsavgiften. Dessa kontaktades personligen eller per telefon och de som ej 

betalade efter denna påminnelse har strukits ur medlemsregistret. Vi har dessutom gjort en genomgång 

av medlemsregistret och tagit bort dubbelregistrerade medlemmar. 

 

Styrelsemöten 

Fem schemalagda styrelsemöten har genomförts under året. Under resten av året har styrelsen hållit 

kontakt per telefon och via mejl. Ordförande Åke Revelj skrev en julhälsning till alla medlemmar, som 

bifogades framställningen om årsavgiften. 

 

LOF-möte 

Åke Revelj och Barbro Bewernick deltog i november i Region Syds lokalföreningsmöte i Karlskrona. 

 

Marinstugan 

Uthyrningen av vår Marinstuga har varit mycket svag. Endast ett fåtal uthyrningar i början av året 

kunde genomföras innan restriktionerna trädde in, detta har naturligtvis påverkat föreningens ekonomi 

negativt. 

 

Underhåll på Marinstugan som utförts under året genom ideellt arbete: 

• Installation av vattenutkastare 

• Rensning av stopp i dräneringsrören från stuprör och hängrännor 

• Installation av rensskålar på stuprören 

• Mögelrengöring och skrubbning av alla vita ytor 

• Byte av vissa delar av vindskivorna 

• Bättringsmålning av vita partier 

 

Jan Hamberg har skött flaggningen på Marinstugan. 
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Hemsidan 

Riksföreningen har under året upphandlat ny programvara för Flottans Mäns hemsida. Ordföranden 

Åke Revelj och Barbro Bewernick deltog i utbildning av den nya hemsidan i september månad. Barbro 

har utsetts som webbredaktör och ansvarig för att föreningens hemsida hålls uppdaterad. 
 

Epilog 

2021 har varit ett år präglat av Corona-restriktioner för Flottans Män i Västervik. Den enda verksam-

heten som genomförts under restriktionerna var deltagande vid invigningen av minnesstenen över 

stupade FN-soldater i maj månad samt i försvarsdagen på Mommehåls flygplats i juni 2021. 

 

Vi blickar framåt 

Under 2022 firar vår lokalförening 40-årsjubileum. Styrelsen planerar för att detta ska uppmärk-

sammas under sommaren, dock under förutsättning att inga nya restriktioner sätter stopp för samman-

komster. 

 

Styrelsens undertecknande av verksamhetsberättelsen 

Västervik den 7 mars 2022 
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