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 Årsberättelse för verksamhetsåret 2017 
 

1. Styrelse 
 

      Riksförbundets styrelse har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 
 

 Ordförande 
 

 Kommendör Johan Forslund 
 
 Ledamöter Ersättare 

 
 Jan Wikberg, N  Cawe Johansson, N  

 Lennart Persson, M Olof Berglund, M 
 Krister Hansén, M Stieg Andersson, M 
 Bo Schagerberg, M Kjell Johansen, M  
 Lars-Ingvar Elofsson, S Hans Pettersson, S 
 Göran Löfgren, S Lanny Göransson, S 
 Kjell Jönsson, V  Jan Erik Knutas, V    
 Lars-Erik Uhlegård, V Bert Ågren, V 
 

Jan Wikberg är vice ordförande och Bo Schagerberg är sekreterare och informations- 
ansvarig med uppgifter att centralt ta fram informationsmaterial samt stödja 
lokalföreningar som så önskar med informationsmaterial och annonsanskaffningar. 

 
2. Möten och sammankomster 
 

 Lokalföreningskonferensen hölls söndagen 7 maj och Riksårsmötet måndagen 8 maj ombord 
på m/s Stena Scandinavica under resa till Kiel. 
Under lokalföreningskonferensen diskuterades medlemsvård. 

 
 Ett stort tack till lokalföreningen i Göteborg för ett utmärkt och bra genomfört arrangemang.  

Den 8 maj under eftermiddagen genomfördes en minnesceremoni vid Marine - Ehrenmal i 
Laboe för stupade sjömän. Det blev en fin högtid med kransnedläggning och sång av Flottans 
Mäns kör i Göteborg. 
 

 Förbundsstyrelsen har genomfört tre protokollförda möten.  
 
 
3. Medlemsantal 
 
Flottans Män har nu totalt 26 verksamma lokalföreningar. Det sammanlagda 
medlemsantalet i förbundet var vid årsskiftet 3390 st. Detta är en minskning med 91 
medlemmar sedan 2016.  
 
Under år 2017 har 90 medlemmar rapporterats avlidna och det har registrerats 183 nya 
medlemmar.  
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4. Utmärkelser 

 
 
Under året har följande hedersutmärkelser delats ut: 
 

 
Ankarmedalj i guld    
Bengt Karlsson Haninge nr 143 
Arne Askeroth Karlskrona nr 155 
Maud Biärsjö Stockholm nr 156 
Fredrik Scholander Stockholm nr 157 
Anders Rick Ängelholm nr 158 
Claes-Göran Lindström Ängelholm  nr 159 
   

Ankarmedalj i silver   

   

Bror Wahlberg Haninge nr 212 
Börje Bäckman Västerås nr 224 
Bill Ivarsson  Karlstad-Värmland nr 235 
Erik Rhöse Karlstad-Värmland nr 236 
Filip Gille  Karlstad-Värmland nr 237 
Kurt Gustafsson Karlstad-Värmland nr 238 
Stig Friberg Karlstad-Värmland nr 239 
Göran Olsson  Karlstad-Värmland nr 240 
Gert Andersson Nynäshamn nr 241 
Mikael Salminen Nynäshamn nr 242 
Börje Svaleklev Nynäshamn nr 243 
Birgitta Nordenbris Stockholm nr 244 
Per-Erik Tibblin Stockholm nr 245 
Jonny Svenning Trelleborg nr 246 
Lanny Göransson Trelleborg nr 247 
Sonny Spurr Trelleborg nr 248 
Veikko Bern  Trelleborg nr 249 
Magnus Fransson Ängelholm nr 250 
Hans Nilsson Göteborg nr 251 
Boris Lundqvist Göteborg nr 252 
Jan Eric Knutas Göteborg nr 253 

 
 

5. Tidskriften 
 
Under året har Olle Melin varit redaktör och ansvarig utgivare och Dag Åshage har ansvarat 
för grafisk formgivning, med mycket lyckat resultat. 
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Tidskriften är mycket uppskattad bland våra medlemmar och är i många fall av olika skäl 
deras enda kontakt med Flottans Män. Även utanför Flottans Män har vår tidskrift en 
betydande läsekrets som framför lovord. 
 
6.    Hemsidan 
 
Hemsidan är, vid sidan av vår tidskrift, föreningens främsta kanal för information till 
medlemmar och intresserade. Därmed tjänar den också som ingång för rekrytering av nya 
medlemmar som kan anmäla sig direkt via ett webbformulär på sidan. Under året har 90 
personer ansökt om medlemskap via hemsidan. Merparten av den försäljning av 
föreningsartiklar som förbundskansliet tillhandahåller sker också genom hemsidan. 
 
7.      E-post och kontorsprogram 
 
Förbundskansliet har under året, via organisationen Tech-Soup, upphandlat 
kontorsprogrammet Microsoft Office 365 och ställt licenser till lokalföreningarnas 
förfogande mot en låg avgift. Dessutom har det till varje lokalförening skapats en e-
postadress uppbyggd efter principen föreningsnamn@flottansman.se. Denna e-postadress är 
avgiftsfri och innebär också att de föreningar som börjat använda adressen har gratis tillgång 
till Microsoft Office webbversion. 
 
8.    Medlemsregistret 
 
Respektive lokalförening sköter nu själv alla uppdateringar i registret. Riksförbundet har en 
ständigt aktuell överblick över registret och kan på ett enkelt sätt ta fram data till redaktörer  
och tryckeriet. Registret medger dessutom ett antal funktioner som kan utnyttjas av 
föreningarna i syfte att underlätta arbetet och spara pengar.  

  
9.    SMKR arbete med stöd till lokalföreningar  

 
Flottans Mäns medlemmar är genom Riksförbundet Flottans Mäns försorg kollektivt  
anslutna till Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR). 

 

SMKR har slutit en överenskommelse med försvarsmakten om att varje lokalförening skall 
stödjas av ett militärt förband som genom ett skriftligt avtal skall kunna ge stöd till 
föreningen.  
 
 

10.  Stora Tratten 
 
Stora Tratten ägs av Riksförbundet Flottans Män och administreras av lokalföreningen i 
Stockholm. Även under år 2017 hade Stora Tratten en bra säsong med god beläggning av 
stugor och i hamnverksamheten. Trattens ekonomi fick ett betydande tillskott genom 
frivilliga bidrag från medlemmarna. Under året uppgick dessa bidrag till drygt 34 tusen 
kronor och de möjliggjorde upprustning och modernisering av flera stugor. Holmvärdarna 
gör liksom tidigare en stor insats för ordning och trivsel på ön och de är värda ett stort tack. 
 
11.  Ekonomi 

 

Årets resultat redovisar ett underskott i verksamheten på 8913 kr. Styrelsen föreslår  
att det under räkenskapsårets uppkomna underskottet överföres till kontot Eget kapital  
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(242750 kr) och att därefter behållningen 233837 kr balanseras i ny räkning.  
 
12.  Sammanfattning 

 

Verksamheten i riksförbundet och lokalföreningarna är livlig och mycket varierande med 
intressanta föredrag och utbyten med andra föreningar såväl inom som utom landet. 
 
Styrelsen vill uppmana medlemmarna att även fortsättningsvis ta aktiv del i alla evenemang 
och sprida kunskap om vår kamratförening bland vänner och bekanta och gärna värva nya 
medlemmar. 
 

Vår ekonomi är i mycket hög grad beroende av bidrag, gåvor och annonsintäkter till vår 
tidskrift vilket framgår av årsredovisningen. Styrelsen arbetar intensivt för att finna nya vägar 
att förbättra vår ekonomi.  
 

Avslutningsvis vill Flottans Mäns förbundsstyrelse tacka kamratföreningens kanslichef 
Lennart Bresell och alla medlemmar för ett väl genomfört verksamhetsår som har innehållit 
många tillfällen till förbrödring och förkovran lokalt, regionalt och nationellt och 
internationellt. Ett särskilt tack framföres också till Bo Schagerberg och Gunnar Gunnarson 
för deras idoga arbete med annonsanskaffning till vår tidskrift. 
 
 

    Johan Forslund 
 
 
Cawe Johansson    Krister Hansén  
 
 
Bo Schagerberg   Lennart Persson 
 
       
Lars-Erik Uhlegård   Kjell Jönsson 
 
 
Lars-Ingvar Elofsson  Göran Löfgren 
     


