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1 . Styrelsen
Riksforbundets styrelse har under tiden fram till den 27 maj 2019haft f6ljande sammanszittning.
Ordfiirande
Goran Lotgren
Ledamiiter

KristerFlansen,M
Lars-lngvarElofsson,S
N
CaweJohansson.
Lars-ErikUhlegflrd,V

Ersittare
M
Kjell Johansen,
BengtRandevig,N
Bert Agren,V

KristerHansenvaldestill vice ordforande.
Frin den2l maj frck stYrelsenfo lj ande sammanfattning
Ordfiirande
OrjanSterner
Ledamiiter
KristerHans6n,M
GoranLofgren S
N
CaweJohausson,
Lars-ErikUhlegird, V

Ersdttare
M
Kjell Johansen,
Lars-IngvarElofsson,S
N
BengtRandevAg,
Ulf Angemo,V

och
som sekreterare
adjungerades
GoranLotgrenvaldestill vice ordforandeoch Bo Schagerberg
stodja
samt
informatiolsansvarigmed r-rppgifteratt centraltta fram informationsmaterial,
LennartBresell
och annonsanskaffning.
som sAonska,Led informationsmaterial
lokalforeningar
om kanslichef.
adjungerades
)

Mtiten och sammankomster
den 26
holls sondagen
Riksirsmotetholls mindagenden 27 majoch Lokalfdreningskonferensen
maj ombordpA Silja Symphony,underresatill Helsingfors.
genomfort
Ett storttack till lokalforeningu.nui Norrkoping och VtisterAsfor ett utmeirktoch bra
arrangemang.
Anmzila' till Riksirsm6tet kunde genomKrister Hansdnsinitiativ ske digitalt, vilket underldttade
fdr arrangerandeforening.
administrationen
ForbundetsFlaggoch Hederssamt
diskuterades
Underlokalforeningskonferensen
lag. nrir det giller kontakteroch avtal med vilta viirdforband.Det kan
lokalf-oreningarnat
som forsvarsmaktenskickarut till forbandenhar slagit
att ,n,erksarrhetsuppdraget
konstateras
igenompfl rnflngahill. men att det kriivsnya kontakteroch avtalunder2020.
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och en om
5 motioner.Fyrahandladeom stadgejusteringar
UnderRikirsmcitetbehandlades
varulagret.
mdten.
har genomfdrttre protokollfcirda
Fcirbundsstyrelsen
med
Den24 oktobergenomfrirdeRiksftrbundetFlottanMAnpi Sjdhistoriskamuseetett sym-posium
temat.,'Aland- brygga eller barriiir mellan Sverige och Finland". Den viktiga AlandsfrAgan
hiitoriskt som en del i det strategiskaspelet om Ostersjdni nutid och i
uppmZirksammades
utvecklimsenfram<iver.
Huvudforeldsarevar forfattaren Sten Ekman som skrivit en bok om hemligt militart samarbete
mellanSverigeoch Finlandunderkaila kriget.
frin
Det fordjupade samarbetet har nll inom den marina arenan kommit mycket lAngt.Representanter
Amfibieregementetoch 4.sjostridsflottiljen gav en bild av hur, hur man nu arbetarfor utvecklardetta.
Alla de aktivitetersom lokalforeningarnadeltari eller genomforska naturligtvisuppmdrksammas.
har ca 250 aktivitetergenomfofisfdr medlemmarna,bland annatmycket
Under verksamhetsflret
foredrag.
intressanta
-

N6graexempel pA fbredragoch andraaktiviteter.
"Med marinenslramtidahuvudkursmed de reittabesticken". Ewa Skoog-Haslum.
tillging for Kreml" ChristianAilerman.
"Ryskamarinenidag, en srikerhetspoiitisk
i Baltikum" LennartJyllhed.
"sjomdtningarztarvattenoch minrojningsexpedioner
"Planeringoch genomforandeav tungatransporter"Sven-ErikMelin.
i Marindagaroch Veterandagar.
Deltagande
Utdelandeav stipendiervid forbandoch skolor.
Hogtidlighillandeav IGigsseglardagen

3. Medlemsantal
i
FlottansMiin har nu totalt 25 verksammalokalforeningar.Det sammanlagdamedlemsantalet
forbundetvar vid firsskiftet3274st. Dettarir en minskningmed 43 medlemmarsedan2018.
244 nya
avlidnaoch det har registrerats
Undertr 2019har 126 medlemmarrapporterats
varav
39 st har
133,
var
vid
irsskiftet
medlemmar
medlemmar.Det totalaantaletkvinnliga
under2019.
rekryterats
1. Utm:irkelser
delatsut:
[Jnder6rethar foliande hedersutmiirkelser

Hedersankare
J onasHagg re n

S to c k h o l m

nr ll4

G iit e Lindb e rg

R e g i o nS yd

nr 115

Ankurnrcdalji guld
Giiran Kullving

Ka rl s k r ona

nr 169

Rolf Grunditz

Gdteborg

nr 170
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Johansen
Elisabeth

Nynlshamn

nr l7l

Linda Leibin g H e d e n

N y n fi s h amn

nr 172

K las B er g

Gotland

nr 173

CaweJ ohan s s o n

Sundsvall

nr 114

T h o m a sW e s t e r b e r g

Siidertiilje

nr I /)

T ony W ir dig

VIs te rv i k

nr l'76

S t i gO d m a r k

Riksftirbundet

nr 177

K e r s t i nO d m a r k

Riksfiirbundet

m o n t e r a di r o s e t t

O we J ons s o n

Haninge

nr 178

Roland E k s t ra n d

Haninge

nr 179
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Ankarmeduli i silver
Per Nejdefelt

K a rl s k rona

nr 270

M onic aA s p l u n d

Nyndshamn

nr 271

G t is t aS und q v i s t

Sto c k h ol m

nr 272

B jiir n W ide b e rg

Nynilshamn

NTLIJ

LarsDanielson

Gotland

nr274

O l l eH i k a n s s o n

Gotland

nr /-lJ

Leif Liinn

Norrkdping

nr 276

P et erM alms j i i

N o rrk ti pi ng

nr218

B jt ir ne K 0l v i k

N o rrk i i p i ng

nr 279

Ulf W es t er b e rg

N o rrk i i pi ng

nr 280

S v enS ahls te n

Stockholm

nr 282

Lena S ahlste n

Stockholm

nr 283

Lar s - G t ir a nGa h rn b e rg

Stockholm

nr 284

K r is t er Han s 6 n

Stocl<holnt

nr 285

K r is t er Lun d v a l l

Sto c k h ol m

nr 286

I n g v a rJ o n s s o n

Haninge

nr 287

5. Tidskriften
Under6rethar Olle Melin for 18:eiret i radvarit redaktdroch ansvarigutgivareochDagAshage
for grafiskformgivning,medmycketlyckatresultat'
haransvarat
Tidskrifteniir mycketuppskattadblandvira medlemmaroch iir i m6ngafall av olika skiilderas
endakontaktmedFlottansMiin. Aven utanfiirFlottansMiin harvar tidskrift en storlZiseketssom
framfiirlovord.
ochvara
Tidskriftentrycksi 4000exemplarvarjekvartalochskickastill medlemmarna
bibliotek.
antal
ett
stort
samt
till
somSjdstridsflottiljerniochMarinbasen
prenumeranter
fortsattpe sammasatt
medKungl. Orlogsmannasiillskapet.(K0Ms).
Underiret har ett samarbete
somunder20I 8.
KOMS harurkommitmed en skrift, "EN MARIN FoR SVERIGE".I skriftenargumentelar
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inforesett kapitel
for en starkaremarin. I varje nummerav v6r tidskrift
szillskapet

ur skriften'

6 . Hemsidan/Facebook
informerarom FlottanMiin och vira aktiviteter'
Hemsidaniir jeimtevflr tidning det forum da1vi
var att fi ett biittre redskapi
Ett viktigt syfte med att inforu .n ny hemsida
Under iret har totalt 102
Det ..nur. har visat sig vara framgingsrikt'
rekryteringsverksamrreten.
girr merpartenav forsiiljning av
inkommit via hemsidan.De-ssutom
medlemsans6kningar
vi a hemsidan'
foreningsartiklarna
"Vi
positionerat!14 ut till fler personergenomsidan
FlottansMiin har under 6ret flyttat fram sina
drivs av ordforandeni KristianstadLars-Ingvar
som legati Flottan,'pi Facebook.Denna sida
ElofssonPi ett engageratseitt'
7 . Medlemsregistret
i registret.Riksforbundethar en
uppdatering.ar
Respektivelokarforeningskoternu sjatv arla
kan^pi ett enkelt sattta fram datatill vir tidskrifts
stiindigtaktuell overblick 6ver registietoch
redaktoreroch till trYckeriet'
8 . SverigesMilitiiraKamratftireningarsRiksforbund
kollektivt anslutnatill SverigesMilitiira
RiksforbundetFlottansMeinsmedlemmariir
Riksforbund (SMKR)'
Kamratforeningars
"St6dforband".Genomforhandlingmed Forsvarsmakten
SMKR iir RiksfbrbundetFlottansMiins
FlottansMiin.
har 50 000 kr overfortsvia SMKR till Riksforbundet
motendiir FlottansMzinslokalforeningar
SMKR har under6ret genomfortett antalregionala
deltagit.

9 . StoraTratten
och arrenderasav lokalforeningeni Stockholm'
StoraTratteniigs av RikstbrbundetFlottansMiin
framgir av Bilaga 1
Arsredovisningen

10. Ekonmi
pa 9624,26kr. styrelsenfbreslir
Aretsresurtatredovisarett underskotti verksamheten
E'getkapitai
uppkomnaunderskottetSverfdrestill kontot
att det underrzikenskapsflrets
i ny riikning'
balanseras
(25r 420,40kr)och att deirefteitehnllningen241 796,21kr

11. Sammanfattning
arnaiirlivlig och mycket varierandemed
verksamheteni riksforbundetoch lokalfdrening
inom som tttom landet'
tbredragoch .,iuy,",, med andrafdreningarsflviil
intressanta
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ta aktiv del i alla evenemangoch
Styrelsenvill upprnanamedlemmarna attrivenfortsrittningsvis
och bekantaoch giirna vdrva nya medlemmar'
spridakunskap-omvir kamratforeningbland vdnner
givor och annonsintiiktertill vflr tidskrift
vir ekonomidr i mycket hog gradberoendeav bidrag,
vilket framgirrav irrsredovisningen'
tackl alla lokalfdreningarfor ett viil genomfort
Avslutningsvis'iil FlottansMeinsforbundsstyrelse
och forkovran lokalt' regionalt'
som har innehallit minga tillftillen till forbrodring
verksamhetsirr
ocksfrtill Bo Schagerbergoch Gunnar
nationelltoch internationellt.Ett sarskilttack framfores
till vir tidskrift'
Gunnarsonf'or derasidoga arbetemed annonsanskaffning

i1

ft,r
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Ori Sterner
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Krister Hans6n
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Bilaga1
Utdrag ur Stocholmsirsredovisning

StoraTratten
precis som tidigare, har m6nga aktiviteter avl<jstvarandrap6 Stora Tratten under 6ret.
StormenAlfrida
drabbadevar d
Det mestaav arbetethar under 2019 gitt i Alfridas teckendi stormenmed full kraft
medlem,Per Olov
underett av de allra frirsta dygnen i januari. Lyckligtvis kunde en uppmiirksam
att taket blist av
Rekola,larma diir han bara n6gon dag efter stormenfr&n waxholmsbiten kunde se
Evert Taube.
lagasmed hjzilp
En fiirsta akut itgiird genomftirdesdirekt och taket p6 Evert Taube kunde tiltftilligt
nigra medlemmarut
av en {tirstaarbetsinsats.Taket kunde tiickas provisoriskt. I bcirjanav maj ikte
sig Ett stort tack
igen och kunde pibcirja rdjning av den stormf?illdaskog som stormenliimnat efter
triid som behdvdetas
till Rickard Nordenbergsom kunde arbetsledaden avanceradeftillningen av de
ner,totalt hela 24 st.
av BjdrklundsBygg
Taketpi Evert Taubekunde Aterstiilldasi borjan av sommarenunder ledning
Taubekundetas i
som genomfordeett fint arbete,man muradeocksi upp en ny skorstenoch Evert
bruk igenlagomtill midsommar.
med att rdja i
Sommarengick i vedenstecken och mangamedlemmarhar lagt ner ett stort arbete
ett helt nytt
skogen,bZirastockar,klyva och staplaved. Det var tur att vi sommaren2018' byggde
ar. Ett szirskilttack
stort vedftinid, nu har all ny ved fitt plats och vi iir viil rustadeinfiir kommande
tillmedlemmarsomharklyvtochstaplatoriikneligakubbaruppep6tinsnumeraocks6mycket
vedbacke.
viilstZidade
Stugor
har milat i Maj pi
Den planeradesuccesslvaupprustningenav stugornahar fortsatt och medlemmar
har ocks6f6tt
Mal<j,som behovdeen uppfriischning.Verkstadsfdrradetbakom carmencita, Fritjof,
fr6n andra
sig en ordentlig urrensning.utrymmet som kunde liknas mer vid ett mobiliseringsftjrrad
viirldskiget iir nu stZidatoch alla verktyg och "bra-ha-saker"finns nu pi riitt plats.
var hela 75 Yoav alla
Under sommarveckorna,var bokningsgradenh6g och under de <ippnaveckoma
en hrig beliiggning
stugoruthyrda.Roligt att notera 5r ocksa att de numerarenoveradestugornahar
ochdetiirCalleSchewen'AlbertinaochSjdsalasomidagiirdeallramestpopuliira.
Hamn
ligger i aret runt
I ir har nya bojar med permanentakzittingarkommit pi plats. Det innebiir att dessa
till blyade
och behijverinte liiggas i/tas upp varje var och h<ist.Kittingama byts ocksi ut successivt
med hjiilp av
trossaravseddaf<jriindamilet. Den iildre betongtrabrygganhar under aret riktats upp
sdnder
frigolit och iir nu mer stabil och plan igen. Ett nytt talt har ocksi k6pts in d6 det f6rra blaste
underen av de ftirsta veckorna i juli.
under ledning av
Under sommarenhade 6n ocksa ett iterkommande bescikav Sagaklubbenoch har
och
medlemmarfran foreningen har haft mtite pi 6n. Vid det tillftillet var hela 17 batar ftirtdjda
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platsvid bryggoma'ett
holmviirdfick utvecklasitt sinnefiir pusselftir att alla skullefA
tjzinstgdrande
svlrslagetrekord.
Fartyg
att GrAlleliickt in st6rremangdervatten'Efter
konstatera
vi kundeundersenaredelenav sommaren
var problemetoch detvisadesig att samtliga
att axelgenomfiiringen
kundekonstateras
torrsattning
medhjiilp av
var helt utslitna.En stdrrerenoveringskerdiirfornu undervintem
motorflisten
yrkeskunnigtfolk.
Aktiviteter
virr och hdst med god uppslutningav arbetande
Vi har,somsig bor, zivengenomfbrtarbetshelger
medlemmar.
p6 fint sommarvtideroch ett 40-tal medlemmar
I motsatstill foregiendeir bjdd midsommarhelgen

pA<in'
midsommarafton
hradetraditionsenlig
ochutglesninghar diirftir genomfdrtsi skogen
Alfrida till trots,beh6vdesdet iivenextraskogsvard,
till Ingmarsdoch
fick 6kamedKarl Alfred en hn septemberhelg
bakomcarmencita.Grovsoporna
kvarliimningarkundeeldasupp undernagraav de sista
kartongoch andraeldningsbara
kvarvarande
dagamaidecember.DikundevinveneldadestoramiingderrissomAlfridasstormftilldatriid
liimnateftersig.
sommarenfungeratmycketbra
Afftirenpi lngmarsdsomnumeradrivs i Coopsregi,harunder

TyvanharlngmarsdKrognuStengtochavtackningskeddeavkr6garenSandraBloemerislut
kanta vid
iian FiottansMzinpa plats.Vi hoppaspi att en ny restauratdr
oktobermedrepresentanter
2020.
till sommaren
tack
underAretdiir vira holmviirdargjoft ett stortoch oviirderligtarbete,
Tackftjr fdrtjiinstfulltar.bete
alla medlemmarsomstzilleruppi
till allastug-ochbatgastersomunderaretbesdktossochtacktill
pi var fina d Ett extrastorttack ocksi for de
ur ochskurmedarbete,tid och engagemang
niistan60 000kr
ochbidragsom StoraTrattenunderaretfatt mottafran medlemmarna,
stormbidrag
harinkommit,vilketiir.ettlantastisktbidragtilldeextrakostnadersomdrabbatonunderiret.

