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Årsberättelse för verksamhetsåret 2020
Riksförbundet Flottans Män vilar på Försvarsmaktens värdegrund och våra honnörsord

KAMRATSKAP

ÖRLOGSTRADITION

SJÖFÖRSVAR

1. Styrelsen
Riksförbundets styrelse har haft följande sammansättning.
.
Ordförande
Örjan Sterner
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
Ulf Ängemo, V
Göran Löfgren valdes till vice ordförande och Krister Hansén till förbundssekreterare. Bo
Schagerberg adjungerades som informations-och annonsansvarig med uppgifter att centralt ta fram
informationsmaterial, samt stödja lokalföreningar som så önskar med informationsmaterial och
annonsanskaffning. Lennart Bresell adjungerades som kanslichef.
.
2. Möten och sammankomster
Coronapandemins utveckling medförde att Riksförbundet genomförde ett webbbaserat årsmöte i
form av ett formulär som fylldes i och sändes till kansliet. Frågorna följde dagordningen under ett
normalt riksårsmöte.Vid sammanställningen viktades svaren mot röstlängden. Den 8 september
hade 22 lokalföreningar besvarat enkäten. Enligt protokoll 2020-09-10 hade samtliga
lokalföreningar lämnat likalydande svar på frågorna i paragraferna 3 - 13. (frågorna i § 1 och 2
omfattade föreningens namn och adress). Det sammanställda resultatet Framgår av Bilaga 1
Förbundsstyrelsen har genomfört sju protokollförda möten. Det första mötet den 11 mars
genomfördes på Drottning Viktorias örlogshem. Övriga möten genomfördes som telefonkonferens.
Under året har pandemin tvingat oss att ställa in många aktiviteter. Föreningarnas årsmöten har dock
i de flesta fall kunnat genomföras på något sätt.
3. Medlemsantal
Flottans Män har totalt 25 verksamma lokalföreningar. Det sammanlagda medlemsantalet i
förbundet var vid årsskiftet 3185. Detta är en minskning med 89 medlemmar sedan 2019.
Under år 2020 har 94 medlemmar rapporterats avlidna och det har registrerats 134 nya medlemmar.
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4. Utmärkelser
Under året har följande hedersutmärkelser delats ut:
Hedersankare
Gunnar Gunnarson
Bengt Hammarlund

Ängelholm
Kalmarsund

nr 110
nr 111

Karlskrona
Trelleborg
Malmö
Karlstad -Värmland
Karlstad-Värmland
Karlstad-Värmland
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Stockholm

nr 180
nr 181
nr 182
nr 183
nr 184
nr 185
nr 186
nr 187
nr 188
nr 189
nr 190

Nynäshamn
Nynäshamn
Trelleborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg/Norrköping
Stockholm
Stockholm

nr 277
nr 281
nr 288
nr 289
nr 290
nr 291
nr 292
nr 293
nr 294
nr 295
nr 296
nr 297
nr 298
nr 299
nr 300
nr 301
nr 302

Ankarmedalj i guld
Lennart Håkansson
Sonny Spurr
Göran Hagman
Göte Rahm
Roger Sundberg
Stig Friberg
Rune Leandersson
Gunnar Kall
Sune Forsmark
Kenny Nilsson
Per-Olof Rekola

Ankarmedalj i silver
Bengt Lind
Torhild Gustavsson
Anders Blomstrand
Bert Lövendal
Göran Bram
Anders Hallin
Leif Lindenhag
Lars Zimmerman
Carlaxel Benholm
Britt-Marie Karlsson
Curt Jubrand,
Lars-ÅkeJohansson
Ove Holmén
Göran Wiberg
Lars Simonsson
Carl-Olof Berglund
Björn Nylén
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5. Tidskriften
Under året har Olle Melin för 19:e året i rad varit redaktör och ansvarig utgivare och Dag Åshage
har under samma tid 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.
Under året har ett samarbete med Kungl. Örlogsmannasällskapet.(KÖMS). fortsatt på samma sätt
som under 2019.
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.
Tyvärr har hemsidan åldrats så mycket att det inte längre går att underhålla den. Kansliet inledde
därför under hösten 2020 en upphandling av ny hemsida. Offert begärdes från fem webbyråer och
offerter kom in från fyra av dessa. Förbundsstyrelsen kommer att fatta beslut om ny leverantör
under mars 2021.
Flottans Män drar också nytta av facebooksidan ”Vi som legat i Flottan” där ordföranden i
Kristianstad, Lars-Ingvar Elofsson, hjälper till att marknadsföra Flottans Män.

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.

8. Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund
Riksförbundet Flottans Mäns medlemmar är genom riksförbundet kollektivt anslutna till Sveriges
Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR).
SMKR är Riksförbundet Flottans Mäns ”Stödförband”. Genom förhandling med Försvarsmakten
har 55 000 kr överförts via SMKR till Riksförbundet Flottans Män.
9. Stora Tratten
Stora Tratten ägs av Riksförbundet Flottans Män och arrenderas av lokalföreningen i Stockholm.
Årsredovisningen framgår av
Bilaga 2
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10. Ekonomi
Årets resultat redovisar ett överskott i verksamheten på 42 233.31 kr. Styrelsen föreslår
att det under räkenskapsårets uppkomna överskottet överföres till kontot Eget kapital
och att därefter behållningen balanseras i ny räkning.
11. 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 alla lokalföreningar 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.

Örjan Sterner
Cawe Johansson

Krister Hansén

Göran Löfgren

Lars-Erik Uhlegård
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Bilaga 1
Vid det webbaserade riksårsmötet hade föreningarna att besvara 15 frågor.
Föreningarnas svar på frågorna 1 – 13 var likalydande. Frågorna 14 och 15 som
avsåg förslag till stadgeändring besvarades enligt nedan:
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Bilaga 2

Stora Tratten, verksamhetsberättelse 2020
Trots många farhågor och oro, förlöpte år 2020 väl och med många corona-anpassade aktiviteter
under året.
Ett år i Covid -19 s tecken
Dominerande under planeringen i början av året, under uppstart och under sommaren, har självklart
varit att anpassa alla aktiviteter på Stora Tratten till den pandemi vi just nu är mitt uppe i.
Med god planering då precis alla har hjälpts åt, har vi anpassat samtliga aktiviteter på ön.
Målsättningen var från början av året att hålla ön öppen i den mån det var möjligt och under våren,
gjorde vi tillsammans en bra planering för detta.
Vi har till exempel inte haft några reguljära handlingsturer utan i stället erbjudit handlingshjälp till de
som har behövt. Våra gäster har kunnat låna Lillan för att handla, vi har haft generösa
avbokningsrutiner, vi har hållit avstånd vid borden i hamnen enligt rådande rekommendationer och
endast sammankomster som kan hållas utomhus har genomförts. En extra eloge till Arne och Britt
Keller som tänkt igenom mycket av det praktiska med hänvisningsskyltar, rekommendationer och
Arne har också lärt oss hur man doserar ytdesinfektion till de rätta proportionerna.
Året bjöd på ett midsommarväder utan motstycke. Vi höll dock ett nedtonat firande där vi saknade
både gemensam lunch, midsommardans kring stången samt att vi höll en mindre grillning på kvällen.
Ett helt fantastiskt väder gjorde att vi kunde sitta ute fritt utspridda utan några problem.
Stugor
Den planerade upprustningen av stugorna har fortsatt och nytt för året är att Sjösala har fått en ny
familjesäng – öns enda dubbelsäng. Alla stugor har också fått nya madrasser och där det behövdes
även nya täcken/kuddar.
Under sommarveckorna, var Covid till trots, bokningsgraden hög och under de öppna veckorna var
hela 70 % av alla stugor uthyrda. Vi hade under sommaren mycket generösa avbokningsregler och
det visade sig till slut ändå att avbokningarna blev få. I de fall stugor bokades av, kom det hela tiden
nya gäster. Precis som förra sommaren har de numera renoverade stugorna fortsatt en hög beläggning
och det är Calle Schewen, Albertina och Sjösala som även detta år har varit de allra mest populära
stugorna.
I samband med vinterstormarna i början av året, var vattenståndet också rekordhögt. Detta drabbade
bastubryggan som på våren hittades uppfluten en bra bit upp på land. En helt ny bastubrygga har
därför anlagts med många medlemmars stora hjälp och den nya bryggan kompletterades också fina
bänkar under sommaren. Allt det nya invigdes strax efter midsommarhelgen.
Hamn
Gästbryggan i hamnen har under året bytts ut till en ny brygga som är bättre anpassad för våra behov.
Den nya bryggan bogserade med Grålle och med hjälp av Bosse Johansson och Björn Nylén i början
av sommaren från Tyresö. Därefter kapades bryggan till lämplig längd och vi lyckades även sälja
den överskjutande biten vilket bidrog till bra finansiering av det nya. Nu är den nya betydligt mer
stadiga bryggan förtöjd med stenar och kätting och vi hoppas att den skall hålla i många år framåt.
Detta är en träbetong-brygga som kan ligga i året runt och behöver inte tas upp/läggas i vid vår och
höst.
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I år har nya bojar med permanenta kättingar också kommit på plats. Det innebär att bojarna ligger i
året runt. Kättingarna byts också ut successivt till blyade trossar avsedda för ändamålet. Den tidigare
äldre betongträbryggan har fått en ny plats vid Minbryggan och har under året riktats upp med hjälp
av frigolit och är nu mer stabil och plan igen.
Båtar
Under sommaren har Lillan fått en översyn av motorn så nu fungerar hon klanderfritt.
Holmvärdsbåten har fått en förstärkt akterspegel så nu riskerar vi inte att utombordsmotorn släpper
och åker i sjön.
Aktiviteter
Under året har vi inte genomfört några ”vanliga” arbetshelger men har ändå vid vår och höst haft god
uppslutning av arbetande medlemmar.
Under hösten införskaffades en ny treas 7-tons vedklyv varför arbetet med veden nu går som en dans.
De träd som Alfrida lämnade efter sig som låg upplagt på väg bort mot bastun, har nu alla huggits
upp, klyvts till ved och staplats upp för torkning. Det blev totalt ca 6 – 8 kbm ved som nu ligger och
väntar på att bli uppeldat till skön värme i stugor och i bastun.
Ett stort lass gamla madrasser och övriga grovsopor fick åka med Grålle en helg i början av juni till
Ingmarsö och stora mängder ris, kartong och andra eldningsbara kvarlämningar kunde eldas upp
under några av de sista dagarna i december.
En av de sista dagarna i juli lämnade Stig och Kerstin Ödmark ön med egen båt och blev
ståndsmässigt avfirade med salut. Tack för alla dessa år kära Ödmarks, vi hoppas att ni kommer
tillbaka redan nästa sommar fast kanske då med Waxholmsbolagets hjälp.
Tack för förtjänstfullt arbete under det här märkliga året, där våra holmvärdar gjort ett stort och
ovärderligt arbete, tack till alla stug- och båtgäster som under året besökt oss och tack till alla
medlemmar som ställer upp i ur och skur med arbete, tid och engagemang på vår fina ö.
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