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Årsberättelse för verksamhetsåret 2018 

 
1. Styrelsen 

 

Riksförbundets styrelse har under tiden fram till den 30 juli 2018 haft följande sammansättning. 
 

 Ordförande 
 Johan Forslund 
 Ledamöter Ersättare 
 Krister Hansén, M  Kjell Johansen, M  
 Göran Löfgren, S Lars-Ingvar Elofsson, S 
 Cawe Johansson, N Bengt Randevåg, N 
 Lars-Erik Uhlegård, V  Bert Ågren, V 
   
Göran Löfgren valdes till vice ordförande och Bo Schagerberg adjungerades som sekreterare och 
informationsansvarig med uppgifter att centralt ta fram informationsmaterial, samt stödja 
lokalföreningar som så önskar med informationsmaterial och annonsanskaffningar. 
 
Efter Johans Forslunds bortgång valdes vid ett konstituerande möte den 30 augusti Göran Löfgren 
till tillförordnad ordförande och Krister Hansén till vice ordförande. 
 
Vår ordförande Johan Forslund avled den 30 juli. Johan led av cancer, som tyvärr inte gick att 
bota.  
I dödsannonsen utrycktes hans önskan: Tänk gärna på Kamratföreningen Flottans Män. Totalt 84 
gåvor mottogs som resulterade i att 34 600 kr kunde bokföras på kontot: Johans minne.  
Begravningsceremonin ägde rum den 30 augusti i Ingarö kyrka. Flottans Män representerades av 
ett stort antal medlemmar. Ett häfte till Johans minne kommer enligt styrelsens beslut att 
produceras under 2019. 
.  

2. Möten och sammankomster 
 

Riksårsmötet hölls måndagen den 21 maj och Lokalföreningskonferensen hölls söndagen den 20 
maj ombord på Baltic Queen, under resa till Tallinn. 
Ett stort tack till lokalföreningen i Stockholm för ett utmärkt och bra genomfört arrangemang. 

 
 Anmälan till Riksårsmötet kunde genom Krister Hanséns initiativ ske digitalt, vilket underlättade 

administrationen för arrangerande förening. 
 
Under lokalföreningskonferensen diskuterades lokalföreningarnas läge när det gäller kontakter och 
överenskommelse med våra värdförband. Det kan konstateras att verksamhetsuppdraget som 

Riksförbundet Flottans Män vilar på Försvarsmaktens värdegrund och våra honnörsord 
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försvarsmakten skickar ut till förbanden har slagit igenom på många håll, men att det krävs nya 
kontakter och överenskommelser under 2019. 
 

 Förbundsstyrelsen har genomfört tre protokollförda möten.  
 

 I detta sammanhang ska alla aktiviteter uppmärksammas som lokalföreningarna deltar i, eller 
genomför. 

 
 Några exempel: 
 

- Ett stort antal föredrag om allt från försvarsövningen Aurora till ”Vad små satelliter kan göra” 
- Deltagande i Marindagar och Veterandagar 
- Deltagande i Nordiskt Marint möte i Åbo 
- Minneshögtider som Minnesdagen efter minolyckan för 100 år den 6 maj i Västervik och på 

Galärvarvet i Stockholm efter ubåten Ulvens sänkning 
- Besök på militära förband 
- Utdelande av stipendier vid förband och skolor 

 
3. Medlemsantal 

 

Flottans Män har nu totalt 25 verksamma lokalföreningar. Det sammanlagda medlemsantalet i 
förbundet var vid årsskiftet 3 317 st, därav 99  kvinnliga medlemmar. Detta är en minskning med 
73 medlemmar sedan 2017.  
 
Under år 2018 har 90 medlemmar rapporterats avlidna och det har registrerats 181 nya 
medlemmar.  
 
Kamratföreningen Flottans Män i Östersund upphörde vid sitt årsmöte den 12 juni 2018. 
Föreningen bildades den 28 januari 1939. 
De kvarvarande ekonomiska medlen, totalt 8650 kr överfördes enligt föreningens stadgar till 
Riksförbundet Flottans Män. 
 
Årsmötet uppmanade medlemmarna att söka medlemskap i annan förening, Av föreningens 20 
medlemmar har 9 medlemmar vid årsskiftet överförts till Härnösand och Sundsvall. 
 
Vid mötet den 12 juni framförde förbundsordföranden Johan Forslund ett varmt tack till Jan 
Wikberg för dennes utmärkta insatser under de 20 år han verkat som ordförande i Östersund och 
som vice ordförande i Riksförbundets styrelse under 16 år. 
 

4. Utmärkelser 
 
Under året har följande hedersutmärkelser delats ut: 
 

 Hedersankare 
  

Karl Harry Dahl Göteborg  nr 112 
Lars-Erik Wennersten Göteborg  nr 113 
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Ankarmedalj i guld 
   

 Gerd Larsson Göteborg  I rosett nr 205 
 Berit Åberg Nynäshamn  nr 160 
 Göran Andersson Varberg  nr 161 
 Sewe Lindberg Karlshamn  nr 162 
 Robert Hillgren Norrköping  nr 163 
 Hans Carlsson Riksförbundet/Malmö  nr 164 
 Jackie Lindebäck Riksförbundet/Lysekil  nr 165 
 Kjell Jönsson Riksförbundet/Halmstad  nr 166 
 Lars-Erik Uhlegård Riksförbundet/Göteborg  nr 167 
 Stefan Leo Riksförbundet/Malmö  nr 168 
 Reet Frid Stockholm  i rosett nr 326 
 Ewa Olsson Karlshamn  i rosett nr 326 
   
 Ankarmedalj i silver 
   
 Rune Kjellén Kalmarsund  nr 254 
 Anders Andersson Göteborg  nr 255 
 Bo Ringdahl Karlshamn  nr 256 
 Stellan Andersson Karlskrona  nr 257 
 Lennart Persson Riksförbundet/Södertälje nr 258 
 Bertil Westerlund Sundsvall  nr 259 
 Börje Kjellstenius Göteborg  nr 260 
 Kjell Åsberg Göteborg  nr 261 
 Lars Nordenberg Göteborg  nr 262 
 Sture Magnusson Göteborg  nr 263 
 Ingvar Stenmark Karlskrona  nr 264 
 Björn Asplund Nynäshamn  nr 265 
 Robert Norberg Nynäshamn  nr 266 
 Sven Mårtensson Södertälje  nr 267 
 Folke Larsson Varberg  nr 268 
 Gunnar Larsson Varberg  nr 269 
 
 

5. Tidskriften 
 

Under året har Olle Melin varit redaktör och ansvarig utgivare och Dag Åshage har ansvarat för 
grafisk formgivning, med mycket lyckat resultat. 
 

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 stor läsekrets som 
framför lovord. 
 

Tidskriften trycks i 4000 exemplar varje kvartal och skickas till medlemmarna och våra 
prenumeranter som Sjöstridsflottiljerna och Marinbasen samt till ett stort antal bibliotek. 
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Under året har ett samarbete med Kungl. Örlogsmannasällskapet inletts. (KÖMS). 
KÖMS har utkommit med en skrift, ”EN MARIN FÖR SVERIGE”. I skriften argumenterar 
sällskapet för en starkare marin. I varje nummer av vår tidskrift införes ett kapitel ur skriften.  
 

6.    Hemsidan/Facebook 
 

Hemsidan är jämte vår tidning det forum där vi informerar om Flottan Män och våra aktiviteter. 
Ett viktigt syfte med att införa en ny hemsida var att få ett bättre redskap i  
rekryteringsverksamheten. Det senare har visat sig vara framgångsrikt. Under året har totalt 123 
medlemsansökningar inkommit via hemsidan. Dessutom går merparten av försäljning av 
föreningsartiklarna via hemsidan. 
 

Flottans Män har under året flyttat fram sina positioner att nå ut till fler personer genom sidan ”Vi 
som legat i Flottan” på Facebook. Denna sida drivs av ordföranden i Kristianstad Lars-Ingvar 
Elofsson på ett engagerat sätt. 

 
7.    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 vår tidskrifts 
redaktörer och till tryckeriet.  
2018-05-25 trädde det europeiska dataskyddsdirektivet, GDPR, i kraft. Flottans Män var väl 
förberett inför GDPR och har ett skrivet personuppgiftsbiträdesavtal med Rodinia AB som genom 
sina servrar driver medlemsregistret. 
 

8.   Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund 
  

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

SMKR är Riksförbundet Flottans Mäns ”Stödförband”. Genom förhandling med Försvarsmakten 
har 70 000 kr överförts via SMKR till Riksförbundet Flottans Män. 

 
SMKR har under året genomfört ett antal regionala möten där Flottans Mäns lokalföreningar  
deltagit. 

  
9.  Stora Tratten 
 

 Stora Tratten ägs av Riksförbundet Flottans Män och administreras av lokalföreningen i 
Stockholm. Stora Tratten hade en bra säsong. Uthyrningen av stugorna och beläggningen i 
hamnen har varit god. Holmvärdarna är värda ett stort tack för sina insatser.  
 

10.  Ekonomi 
 

Årets resultat redovisar ett överskott i verksamheten på 17 582,92 kr. Styrelsen föreslår  
att det under räkenskapsårets uppkomna överskottet överföres till kontot Eget kapital  
(233 837,48 kr) och att därefter behållningen 251 420,40 kr balanseras i ny räkning. 
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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.  
 
Avslutningsvis vill Flottans Mäns förbundsstyrelse tacka kamratföreningen alla medlemmar för ett 
väl genomfört verksamhetsår som har innehållit många tillfällen till förbrödring och förkovran 
lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Ett särskilt tack framföres också till Bo Schagerberg 
och Gunnar Gunnarson för deras idoga arbete med annonsanskaffning till vår tidskrift. 
 
 
 
 
Göran Löfgren 
 
 
Cawe Johansson    Krister Hansén  
 
 
       
Lars-Erik Uhlegård             Lars-Ingvar Elofsson 
  
 
 


