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Arsberflttelse fiir verksamhetsflret 20L9

1 . Styrelsen

Riksforbundets styrelse har under tiden fram

Ordfiirande
Goran Lotgren
Ledamiiter
Krister Flansen, M
Lars-lngvar Elofsson, S
Cawe Johansson. N
Lars-Erik Uhlegflrd, V

Krister Hansen valdes till

Frin den2l maj frck stYrelsen

Ordfi irande
Orjan Sterner
Ledamiiter
Krister Hans6n, M
Goran Lofgren S
Cawe Johausson, N
Lars-Erik Uhlegird, V

till den 27 maj 2019 haft f6ljande sammanszittning.

Ersittare
Kjell Johansen, M

Bengt Randevig, N
Bert Agren, V

vice ordforande.

fo lj ande sammanfattning

Ersdttare
Kjell Johansen, M
Lars-Ingvar Elofsson, S
Bengt RandevAg, N
Ulf Angemo, V

)

Goran Lotgren valdes till vice ordforande och Bo Schagerberg adjungerades som sekreterare och

informatiolsansvarig med r-rppgifter att centralt ta fram informationsmaterial, samt stodja

lokalforeningar som sA onska, Led informationsmaterial och annonsanskaffning. Lennart Bresell

adjungerades om kanslichef.

Mtiten och sammankomster

Riksirsmotet holls mindagen den 27 maj och Lokalfdreningskonferensen holls sondagen den 26

maj ombord pA Silja Symphony, under resa till Helsingfors.

Ett stort tack till lokalforeningu.nu i Norrkoping och VtisterAs for ett utmeirkt och bra genomfort

arrangemang.

Anmzila' till Riksirsm6tet kunde genom Krister Hansdns initiativ ske digitalt, vilket underldttade

administrationen fdr arrangerande forening.

Under lokalforeningskonferensen diskuterades Forbundets Flagg och Heders samt

lokalf-oreningarnat lag. nrir det giller kontakter och avtal med vilta viirdforband. Det kan

konstateras att ,n,erksarrhetsuppdraget som forsvarsmakten skickar ut till forbanden har slagit

igenom pfl rnflnga hill. men att det kriivs nya kontakter och avtal under 2020.



KANTRATFORENINGEN
FLoTTANS nrAx
Riksfiirbundet

2020-02-28

Under Rikirsmcitet behandlades 5 motioner. Fyra handlade om stadgejusteringar och en om
varulagret.

Fcirbundsstyrelsen har genomfdrt tre protokollfcirda mdten.

Den 24 oktober genomfrirde Riksftrbundet Flottan MAn pi Sjdhistoriska museet ett sym-posium med
temat.,'Aland - brygga eller barriiir mellan Sverige och Finland". Den viktiga AlandsfrAgan
uppmZirksammades hiitoriskt som en del i det strategiska spelet om Ostersjdn i nutid och i
utvecklimsen fram<iver.
Huvudforeldsare var forfattaren Sten Ekman
mellan Sverige och Finland under kaila kriget.

som skrivit en bok om hemligt militart samarbete
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Det fordjupade samarbetet har nll inom den marina arenan

Amfibieregementet och 4.sjostridsflottil jen gav en bild av

Alla de aktiviteter som lokalforeningarna deltar i eller genomfor ska naturligtvis uppmdrksammas.

Under verksamhetsflret har ca 250 aktiviteter genomfofis fdr medlemmarna, bland annat mycket

intressanta foredrag.

- N6gra exempel pA fbredrag och andra aktiviteter.

"Med marinens lramtida huvudkurs med de reitta besticken" . Ewa Skoog-Haslum.
"Ryska marinen idag, en srikerhetspoiitisk tillging for Kreml" Christian Ailerman.
"sjomdtning arz tarvatten och minrojningsexpedioner i Baltikum" Lennart Jyllhed.
"Planering och genomforande av tunga transporter" Sven-Erik Melin.

Deltagande i Marindagar och Veterandagar.
Utdelande av stipendier vid forband och skolor.
Hogtidlighillande av IGigsseglardagen

3. Medlemsantal

Flottans Miin har nu totalt 25 verksamma lokalforeningar. Det sammanlagda medlemsantalet i

forbundet var vid firsskiftet 3274 st. Detta rir en minskning med 43 medlemmar sedan 2018.

Under tr 2019 har 126 medlemmar rapporterats avlidna och det har registrerats 244 nya

medlemmar. Det totala antalet kvinnliga medlemmar vid irsskiftet var 133, varav 39 st har

rekryterats under 2019.

1. Utm:irkelser

[Jnder 6ret har foliande hedersutmiirkelser delats ut:

kommit mycket lAngt. Representanter frin
hur, hur man nu arbetar for utvecklar detta.

Hedersankare

Jonas Haggren

Gi i te Lindberg

Ankurnrcdalj i guld

Gi i ran  Ku l l v i ng

Ro l f  G rund i t z

Stockholm

Region Syd

Karlskrona

Gdteborg

n r  l l 4

n r  1 1 5

n r  1 6 9

n r  1 7 0



El isabeth  Johansen

Linda Leibing Heden

Klas Berg

Cawe Johansson

Thomas Westerberg

Tony Wirdig

St ig  Odmark

Kers t in  Odmark

Owe Jonsson

Roland Ekstrand

Ankarmeduli i silver

Per Nejdefelt

Monica Asplund

Gtista Sundqvist

Bj i i rn Wideberg

Lars  Dan ie lson

Ol le  H ikansson

Leif Liinn

Peter Malmsj i i

Bj t i rne K0lv ik

Ulf  Westerberg

Sven Sahlsten

Lena Sahlsten

Lars-Gt i ran Gahrnberg

Krister Hans6n

Krister Lundval l

Ingvar  Jonsson
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N y n l s h a m n

Nynf ishamn

Got land

Sundsva l l

Siiderti i l je

VIstervik

Riksftirbundet

Riksfi irbundet

Han inge

H a n i n g e
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Kar lskrona

N y n d s h a m n

Stockholm

Nyn i lshamn

G o t l a n d

Got land

Nor rkdp ing

Norrkt ip ing

Norrki ip ing

Norrki ip ing

Stockho lm

Stockho lm

Stockho lm

Stocl<holnt

Stockholm

Haninge

5. Tidskriften

Under 6ret har Olle Melin for 18:e iret i rad varit redaktdr och ansvarig utgivare och Dag Ashage

har ansvarat for grafisk formgivning, med mycket lyckat resultat'

Tidskriften iir mycket uppskattad bland vira medlemmar och iir i m6nga fall av olika skiil deras

enda kontakt med Flottans Miin. Aven utanfiir Flottans Miin har var tidskrift en stor lZisekets som

framfiir lovord.

Tidskriften trycks i 4000 exemplar varje kvartal och skickas till medlemmarna och vara

prenumeranter som Sjdstridsflottiljerni och Marinbasen samt till ett stort antal bibliotek.

Under iret har ett samarbete med Kungl. Orlogsmannasiillskapet.(K0Ms). fortsatt pe samma satt

som under 20 I 8.
KOMS har urkommit med en skrift, "EN MARIN FoR SVERIGE". I skriften argumentelar
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szillskapet for en starkare marin. I varje nummer av v6r tidskrift infores ett kapitel ur skriften'

Hemsidan/Facebook

Hemsidan iir jeimte vflr tidning det forum da1 vi informerar om Flottan Miin och vira aktiviteter'

Ett viktigt syfte med att inforu .n ny hemsida var att fi ett biittre redskap i

rekryteringsverksamrreten. Det ..nur. har visat sig vara framgingsrikt' Under iret har totalt 102

medlemsans6kningar inkommit via hemsidan. De-ssutom girr merparten av forsiiljning av

foreningsartiklarna vi a hemsidan'

Flottans Miin har under 6ret flyttat fram sina positioner at!14 ut till fler personer genom sidan "Vi

som legat i Flottan,' pi Facebook. Denna sida drivs av ordforanden i Kristianstad Lars-Ingvar

Elofsson Pi ett engagerat seitt'

Medlemsregistret

Respektive lokarforening skoter nu sjatv arla uppdatering.ar i registret. Riksforbundet har en

stiindigt aktuell overblick 6ver registiet och kan^pi ett enkelt satt ta fram data till vir tidskrifts

redaktorer och till trYckeriet'

SverigesMilit i iraKamratft ireningarsRiksforbund

Riksforbundet Flottans Meins medlemmar iir kollektivt anslutna till Sveriges Militiira

Kamratforeningars Riksforbund (SMKR)'

SMKR iir Riksfbrbundet Flottans Miins "St6dforband". Genom forhandling med Forsvarsmakten

har 50 000 kr overforts via SMKR till Riksforbundet Flottans Miin.

SMKR har under 6ret genomfort ett antal regionala moten diir Flottans Mzins lokalforeningar

deltagit.

Stora Tratten

Stora Tratten iigs av Rikstbrbundet Flottans Miin och arrenderas av lokalforeningen i Stockholm'

Arsredovisningen framgir av Bilaga 1

10. Ekonmi

7.

8 .

9 .

Arets resurtat redovisar ett underskott i verksamheten pa 9624,26 kr. styrelsen fbreslir

att det under rzikenskapsflrets uppkomna underskottet Sverfdres till kontot E'get kapitai

(25r 420,40kr) och att deireftei tehnllningen 241 796,21kr balanseras i ny riikning'

11. Sammanfattning

verksamheten i riksforbundet och lokalfdrening arnaiir livlig och mycket varierande med

intressanta tbredrag och .,iuy,",, med andra fdreningar sflviil inom som tttom landet'
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Styrelsen vill upprnana medlemmarn a attriven fortsrittningsvis ta aktiv del i alla evenemang och

sprida kunskap-om vir kamratforening bland vdnner och bekanta och giirna vdrva nya medlemmar'

vir ekonomi dr i mycket hog grad beroende av bidrag, givor och annonsintiikter till vflr tidskrift

vilket framgirr av irrsredovisningen'

Avslutningsvis 'iil Flottans Meins forbundsstyrelse tackl alla lokalfdreningar for ett viil genomfort

verksamhetsirr som har innehallit minga tillftillen till forbrodring och forkovran lokalt' regionalt'

nationellt och internationellt. Ett sarskilt tack framfores ocksfr till Bo Schagerberg och Gunnar

Gunnarson f'or deras idoga arbete med annonsanskaffning till vir tidskrift'

i 1
ft,r
t_. ir !  ( r (

Ori Sterner
"rYv'--*

,,'' ttL'**'t l { -
Krister

Cawe Joh

W
Hans6n
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sommaren under ledning av Bjdrklunds Bygg

upp en ny skorsten och Evert Taube kunde tas i
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Bilaga 1
Utdrag ur Stocholms irsredovisning

Stora Tratten

precis som tidigare, har m6nga aktiviteter avl<jst varandra p6 Stora Tratten under 6ret.

Stormen Alfrida

Det mesta av arbetet har under 2019 gitt i Alfridas tecken di stormen med full kraft drabbade var d

under ett av de allra frirsta dygnen i januari. Lyckligtvis kunde en uppmiirksam medlem, Per Olov

Rekola, larma diir han bara n6gon dag efter stormen fr&n waxholmsbiten kunde se att taket blist av

Evert Taube.

En fiirsta akut itgiird genomftirdes direkt och taket p6 Evert Taube kunde tiltftilligt lagas med hjzilp

av en {tirsta arbetsinsats. Taket kunde tiickas provisoriskt. I bcirjan av maj ikte nigra medlemmar ut

igen och kunde pibcirja rdjning av den stormf?illda skog som stormen liimnat efter sig Ett stort tack

till Rickard Nordenberg som kunde arbetsleda den avancerade ftillningen av de triid som behdvde tas

ner, totalt hela 24 st.

Taket pi Evert Taube kunde Aterstiilldas i borjan av

som genomforde ett fint arbete, man murade ocksi

bruk igen lagom till midsommar.

Sommaren gick i vedens tecken och manga medlemmar har lagt ner ett stort arbete med att rdja i

skogen, bZira stockar, klyva och stapla ved. Det var tur att vi sommaren 2018' byggde ett helt nytt

stort vedftinid, nu har all ny ved fitt plats och vi iir viil rustade infiir kommande ar. Ett szirskilt tack

tillmedlemmarsomharklyvtochstaplatoriikneligakubbaruppep6tinsnumeraocks6mycket
viilstZidade vedbacke.

Stugor
Den planerade successlva upprustningen av stugorna har fortsatt och medlemmar har milat i Maj pi

Mal<j, som behovde en uppfriischning. Verkstadsfdrradet bakom carmencita, Fritjof, har ocks6 f6tt

sig en ordentlig urrensning. utrymmet som kunde liknas mer vid ett mobiliseringsftjrrad fr6n andra

viirldskiget iir nu stZidat och alla verktyg och "bra-ha-saker" finns nu pi riitt plats.

Under sommarveckorna, var bokningsgraden h6g och under de <ippna veckoma var hela 75 Yo av alla

stugor uthyrda. Roligt att notera 5r ocksa att de numera renoverade stugorna har en hrig beliiggning

ochdet i i rCal leSchewen'Albert inaochSjdsalasomidagi i rdeal l ramestpopul i i ra.
Hamn
I ir har nya bojar med permanenta kzittingar kommit pi plats. Det innebiir att dessa ligger i aret runt

och behijver inte liiggas i/tas upp varje var och h<ist. Kittingama byts ocksi ut successivt till blyade

trossar avsedda f<jr iindamilet. Den iildre betongtrabryggan har under aret riktats upp med hjiilp av

frigolit och iir nu mer stabil och plan igen. Ett nytt talt har ocksi k6pts in d6 det f6rra blaste sdnder

under en av de ftirsta veckorna i juli.

Under sommaren hade 6n ocksa ett iterkommande bescik av Sagaklubben och har under ledning av

medlemmar fran foreningen har haft mtite pi 6n. Vid det tillftillet var hela 17 batar ftirtdjda och
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tjzinstgdrande holmviird fick utveckla sitt sinne fiir pussel ftir att alla skulle fA plats vid bryggoma' ett

svlrslaget rekord.
Fartyg
vi kunde under senare delen av sommaren konstatera att GrAlle liickt in st6rre mangder vatten' Efter

torrsattning kunde konstateras att axelgenomfiiringen var problemet och det visade sig att samtliga

motorflisten var helt utslitna. En stdrre renovering sker diirfor nu under vintem med hjiilp av

yrkeskunnigt folk.

Aktiviteter
Vi har, som sig bor,

medlemmar.
I motsats till foregiende ir bjdd midsommarhelgenp6 fint sommarvtider och ett 40-tal medlemmar

hrade traditionsenlig midsommarafton pA <in'

Alfrida till trots, beh6vdes det iiven extra skogsvard, och utglesning har diirftir genomfdrts i skogen

bakom carmencita. Grovsoporna fick 6ka med Karl Alfred en hn septemberhelg till Ingmarsd och

kvarvarande kartong och andra eldningsbara kvarliimningar kunde eldas upp under nagra av de sista

dagamaidecember.DikundevinveneldadestoramiingderrissomAlfr idasstormft i l ldatr i id
liimnat efter sig.
Afftiren pi lngmarsd som numera drivs i Coops regi, har under sommaren fungerat mycket bra

TyvanharlngmarsdKrognuStengtochavtackningskeddeavkr6garenSandraBloemerislutetav
oktober med representanter iian Fiottans Mzin pa plats. Vi hoppas pi att en ny restauratdr kan ta vid

till sommaren 2020.
Tack ftjr fdrtj iinstfullt ar.bete under Aret diir vira holmviirdar gjoft ett stort och oviirderligt arbete, tack

till alla stug- och batgaster som under aret besdkt oss och tack till alla medlemmar som stziller upp i

ur och skur med arbete, tid och engagemang pi var fina d Ett extra stort tack ocksi for de

stormbidrag och bidrag som Stora Tratten under aret fatt motta fran medlemmarna, niistan 60 000 kr

harinkommit,vilketiir.ettlantastisktbidragtilldeextrakostnadersomdrabbatonunderiret.

ziven genomfbrt arbetshelger virr och hdst med god uppslutning av arbetande


