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Årsberättelse för verksamhetsåret 2021
Riksförbundet Flottans Män vilar på Försvarsmaktens värdegrund och våra honnörsord

KAMRATSKAP

ÖRLOGSTRADITION

SJÖFÖRSVAR

Förbundets höge beskyddare:
Amiralen, HM Konungen, Carl XVI Gustaf
Rikshedersordförande, Marinchefen konteramiral Ewa Skoog Haslum

1. Styrelsen
Riksförbundets styrelse har haft följande sammansättning
Ordförande
Örjan Sterner
Ledamöter
Krister Hansén, M

Ersättare
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 är vice ordförande och Krister Hansén 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
Förbundsstyrelsen har genomfört sju protokollförda möten. Riksårsmötet genomfördes ombord på
Silja Serenade vid kaj i Helsingfors. Under mötet föreslog styrelsen att förbundsavgiften från år
2023 skulle höjas med 20 kr. Mötet beslutade att avgiften ska höjas i enlighet med styrelsens förslag.
Under året har pandemin tvingat oss att ställa in många aktiviteter. De lokala föreningarnas årsmöten
har dock i de flesta fall kunnat genomföras på något sätt.
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3. Medlemstal
Flottans Män har totalt 25 verksamma lokalföreningar. Det sammanlagda medlemsantalet i
förbundet var vid årsskiftet 3118. Det har registrerats 142 nya medlemmar under året, 101
medlemmar har rapporterats avlidna och 108 har lämnat föreningen av annan anledning. Detta
innebär en nettominskning med 67 medlemmar sedan 2020. Orsakerna till det stora antalet som
utträtt under året bör lända till eftertanke i lokalföreningarna och följas upp med medlemsvårdande
åtgärder.

4. Utmärkelser
Under året har följande hedersutmärkelser delats ut:
Hedersankare
Bengt Hammarlund
Jan Knutsson

Kalmarsund
Norrköping

nr 111
nr 116

Ankarmedalj i guld
Bo-Inge Andersson
Stellan Andersson
Irene Ericsson
Göran Fridh
Brittmarie Landgren

Karlskrona
Karlskrona
Karlshamn
Karlshamn
Karlshamn

nr 191
nr 192
nr 193
nr 194
nr 195

Ankarmedalj i silver
Tommy Lagsjö
Tommy Falk
Per-Olof Andersson
Tommy Lindqvist
Ove Strömberg
Jonny Bram
Sven G Persson
Laila Lembke

Nynäshamn
Nynäshamn
Gotland
Härnösand
Härnösand
Karlshamn
Ängelholm
Ängelholm

nr 303
nr 304
nr 305
nr 307
nr 308
nr 309
nr 310
nr 311

5. Tidskriften
Under året har Olle Melin för 22:e året i rad varit redaktör och ansvarig utgivare, Dag Åshage har
under samma tid ansvarat för grafisk formgivning, med mycket lyckat resultat.
Tidskriften uppskattas mycket 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 3500 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 2020
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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 tidskrift det forum där vi informerar om Flottan Män och om våra
aktiviteter. Eftersom föreningens hemsidor var gjorda i ett gammalt publiceringsverktyg (program),
som sedan länge inte finns kvar på marknaden, beslutade förbundsstyrelsen att flytta sidorna till ett
modernt publiceringsverktyg. Kansliet begärde under januari 2021 in anbud från fem webbyråer.
De offerter som sedan lämnades spretade mycket i pris och där kostnaden för att sätta upp
hemsidorna rörde sig mellan 17 965 kronor och 127 000 kronor. Till detta skulle komma moms och
kostnad för årlig drift. Förbundsstyrelsen beslutade lägga uppdraget hos en byrå vid namn
Webbexperterna. En fördel med deras offert var att vi kunde göra mycket själva. Så blev också
fallet. En ”mallsida” sattes i samarbete med kansliet upp och när denna var klar kopierades mallen
till de 25 lokala sidorna. Kansliet har därefter under hösten 2021 besökt regioner och föreningar för
att ge hjälp att utforma de lokala sidorna efter mallen. De nya hemsidorna gick i skarp drift under
den första veckan av december 2021 och föreningarnas webbansvariga klarar nu att uppdatera de
nya sidorna och hålla dem aktuella. De nya sidorna ger ett modernt visuellt intryck och är
anpassade för att kunna visas i såväl mobiltelefoner, surfplattor som stationära datorer. För att
förhindra intrång är de också krypterade.
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 medlemsregistret som ligger hos
företaget MyClub. Riksförbundet har en ständigt aktuell överblick över registret och kan på ett
enkelt sätt ta fram data till våra tidskriftsredaktörer och till tryckeriet. Vår förening har under
många år använt MyClub uteslutande som en plattform för medlemsregistret. MyClub erbjuder
dock också tilläggstjänster, som till exempel möjlighet att skicka ut kallelser och inbjudningar,
kallelser via SMS och fakturahantering. Vissa av dessa tjänster är avgiftsfria och de bör i större
utsträckning användas av lokalföreningarna för att minska den egna administrationen

8. Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund
Riksförbundet Flottans Mäns medlemmar är kollektivt anslutna till Sveriges Militära
Kamratföreningars Riksförbund (SMKR).
SMKR är Riksförbundet Flottans Mäns kontaktyta gentemot Försvarsmakten. 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 1
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10. Ekonomi
Årets resultat redovisar ett underskott i verksamheten på 33 466,21 kr. Styrelsen föreslår att det
under räkenskapsårets uppkomna underskottet 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 riktar vi till kanslichefen Lennart Bresell för hans
omfattande arbete med att ensam driva rikskansliet samt till Bo Schagerberg för sitt idoga arbete med
annonsanskaffning till vår tidskrift.

Örjan Sterner

Cawe Johansson

Krister Hansén

Göran Löfgren

Lars-Erik Uhlegård
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Bilaga 1
Stora Tratten
Precis som år 2020, visste vi inte riktigt vad vi hade att vänta inför sommaren 2021. Men livet
återgick till det ”nästan-normala” utan större restriktioner och bokningsläget var inför sommaren
mycket bra.
Inför öppning av Stora Tratten, under våren 2021, var flera medlemmar ute i god tid och arbetade på
egen hand. När det sedan var dags för öppning, var mycket av arbetet kring stugor m m redan utfört
och vi kunde koncentrera oss på att sjösätta Lillan. Vi behandlade trädäcket vid hamnen och även
alla bryggor fick en strykning av bryggsmörja, importerat direkt från västkusten.
Till skillnad från covidsommaren 2020, kunde vi under sommaren erbjuda våra gäster handlingsturer
till Ingmarsö. Våra gäster kunde även i sommar, på egen hand, låna Lillan för att handla och vi har
även detta år haft generösa avbokningsrutiner. Beläggningsgraden inför sommaren var hela 90 % och
stugorna var i stort sett fullbokade redan till påsk.
Midsommaren firades enligt anpassad tradition men med fint sommarväder. Även detta år höll vi
dock ett nedtonat firande, där vi åt gemensam sillunch, men arrangerade ingen dans runt
midsommarstången eller några lekar. En mindre grillning hölls på kvällen där vi spred ut oss vid
egna båtar, några vid grillplatsen och några i egna stugor.
Stugor
Vi har fortsatt med upprustningen av stugorna och i år fick Sjösala en liten uppfräschning då glasverandan målades samt fick nya möbler. Alla stugor har även fått en översyn avseende glas, porslin och
köksutrustning så att inget saknas för våra gäster. Toaletterna renoverades med nya rör och avrinning
samt ny ventilation.
Under sommarveckorna var hela 89 % av alla stugor uthyrda. Avbokningarna var få och glädjande
var att även i år, har vi haft både många återkommande och nya gäster. De stugor som även i år hade
hög beläggning var Calle Schewen, Albertina, Sjösala och Sköna Helen som varit mest populära.
I år fick också den nya bastubryggan två stegar ner till vattnet. En ny skylt har också tillverkats, målats och satts upp vid bryggan. Ett särskilt tack till Per Örnell och Inger Nordström för den fantastiska skylten.
Hamn
Nya livbojar har under året levererats till Tratten och ersatt de äldre som fanns här tidigare.
Båtar
Lillan har behov av axeltätning och renovering av startmotor, ett arbete som kommer att utföras när
säsongen är slut och under hösten/våren.
Aktiviteter
All ved som sågats ner efter Alfrida, klövs och staplades av medlemmarna under sommaren. Vedskjulet är nu helt fullt och vår nya vedklyv fick verkligen bekänna färg. Vi har nu ved som säkert
räcker fram till 2024 på ön.
Tack för allt arbete under året! Tack till våra holmvärdar som gjort ett sånt fantastiskt 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.

