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Styrelsens Års- och verksamhetsberättelse 2016. 

 
Styrelsen för Flottans Män Jönköping får härmed avge följande årsberättelse för år 

2016.Verksamhetsåret skall, enligt stadgarna, omfatta kalenderåret. 
 

Styrelsen har under året utgjorts av 
Måns Suneson, ordförande 
Leif Aljered, sekr. 
Hans Suneson, kassör 
Jan Johansson, klubbmästare 
Ragnar Tingsvik, bitr. klubbmästare 
Anders Nyström, ledamot 
Torleif Rubin, ledamot  
Jan-Olof Moberg, suppleant 
Ingvar Eriksson, suppleant 
Jan Frykberg, webbmaster, sakkunnig 
 

Revisorer 
Carl Gustav Dybeck, ordinarie  
Rolf Borglid, suppleant 
 

 

Valberedning 
Jan Hallström 
Claes von Sivers  
 

Webbredaktör 
Jan Frykberg 
 

Medlemsmöten, studiebesök och styrelsemöten under 2016. 
 

Styrelsen har under året haft två protokollförda sammanträden på Restaurant Sofiehof, 

varav alla hade status som s.k. ”öppna styrelsemöten”. Styrelsen har kostnadsfritt haft 

tillgång till ett sammanträdesrum i Hotell Partners konferensavdelning. Föreningen 

Flottans Män i Jönköping vill i sammanhanget framföra ett stort tack till Partners 

hotellchef Henrik Måhlberg för att styrelsen fått tillgång till konferenslokal. (Vid senaste 

styrelsemötet, den 25 jan. 2017, då 19  personer var närvarande, beslutade mötet att till 

hotellchefen överlämna Flottans Mäns Standar, som bevis för vår tacksamhet att 

Föreningen får tillgång till lokal för öppna sammanträden.) 
Styrelsen har vid alla sammanträden dryftat tänkbara programpunkter för att fokusera 

medlemmars intressen för att delta på medlemsmöten samt diskuterat tänkbara mål för 

utflykts- och studieresor. 
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     Den 10 mars 2016 hölls årsmöte,det femte i den nyuppväckta Föreningens historia och 

ett 20 tal medlemmar hade mött upp. 

  
I samband med årsmötet hade kommunalrådet Andreas Sturesson, Jönköpings Kommun 

inbjudits att hålla föredrag om sin tid i Flottan med betoning på sina uppdrag i MUST dvs. 

Militära Underrättelse-och säkerhetstjänster. Årsmötets deltagare gav föredragshållaren stora 

applåder för hans intresseväckande anförande om sina år i Kungliga Flottan. 
Ärtor och pannkakor stod som vanligt på menyn vid årsmötet. 

 

 
Studiebesök i Forsviks varv, Göta Kanal och Karlsborg. 
 

Besök gjordes i april månad till Forsviks varv, ett fd. gjuteri som nu är förvandlat till ett 

maritimt centrum vid Göta Kanal i norra Vättern. Det är på det varvet som man byggt 

hjulångaren Erik Nordevall II, en kopia av det fartyg som en gång sjönk i Vättern. Sjömännen 

från Jönköping träffade varvsarbetarna dvs. pensionärer, som minst en dag i veckan jobbar 

helt frivilligt med att renovera fartyg från förr. Nu har varvet fått i uppgift att renovera 

Ångslup 45, som en gång i tiden funnits på Pansarskeppet Wasa. 
Per Hilding var talesman för varvsarbetarna och ordf. Måns Suneson, som ordnat med 

Forsviksbesöket, talade för Flottans Män Jönköping och berättade om Föreningen i Sverige. 
Flottisterna bjöd på hembakade tårtor, skapade av ordf. Måns Suneson och stämningen var 

god mellan varvsarbetarna och sjömännen, som alla gav berättelser om de fartyg man 

tjänstgjort på i Flottan. 
Studiebesök på Ångslup 45 avlades och hjälp med bränslepåfyllning av Nordevall II  hann 

Flottans Män Jönköping också utföra dvs. sjömännen hivade över fem pallar ved ombord till 

ångpannan på Nordevall II, som givetvis hade ångan uppe dagen till ära. 
På idylliska Vandrarhemmet i Forsvik bodde besökarna och på kvällen stod som vanligt ärtor 

med tillbehör på menyn. Stämningen under aftonen var mycket god! 
Dagen därpå åkte flottisterna till Livregementets Husarer dvs. K3 i Karlsborg där studiebesök 
på regementet stod på dagordningen. God lunch intogs på K3:s restaurang. 
 

Studiebesök vid Flygvapnets  Museum i Malmslätt. 
I november besökte 13 medlemmar Flygvapenmuseet i Malmslätt. Förnämlig ciceron för 

studiebesöket var fd. överstelöjtnanten vid Flygvapnet Stig Holmström- tillika ordf. i 

Östergötlands Flyghistoriska Sällskap, som med stor erfarenhet som fd. jakt- och provflygare 

gav besökarna insikter om flygets historia. Ordf gav Stig Holmström en välsmakande gåva 

som tack för värdefull guidning.   
 

Flygvapnet uppvaktade med ”Julgran” över Jönköping 
Den 8:e dec  passerade nio Gripenplan d.v.s. en division från F7 Såtenäs i formation av en 

Julgran över Vättern och Jönköping. Flottans Män Jönköping hade uppvaktat flottiljen i 

Skaraborg om att den gamla traditionen från förr då F6 i Karlsborg gjorde överflygningar åter 

skulle kunna träda i kraft. Flygplanen gjorde överflygningar över Örebro, Motala, östsidan på 

Vättern mellan Visingsö och Huskvarna, Jönköping, Borås och Göteborg.  
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S.O.S i midsommarveckan. 
 

Traditionsenligt celebrerade ett 15 tal medlemmar, några med resp. midsommartidens 

ankomst genom att fira S.O.S. i Kanotklubbens lokaler. Bitr. klubbmästaren Ragnar Tingsvik 

hade dukat upp många sorters sillar, som medlemmarna till självkostnadspris sedan fick njuta 

av i fulla drag.  Kvällen avslutades som vanligt med kornettspel över Vättern. 

  
 

 

 

     Marinens Musikkårs julkonsert i Karlsborg. 

  
Den 1:e  december 2016 deltog ett 20 – tal medlemmar med respektive, i Julkonsert med 

Marinens Musikkår Karlskrona i Fästningskyrkan i Karlsborg. Som brukligt intogs en 

trevlig eftermiddags- fika/ öl/vin på Gillans Café i Karlsborg, ett nytt ställe som var 

synnerligen trevligt. Det var femte  året, som detta kombinerade studie- och konsertbesök 

genomfördes. Kontakter hade tagits med Marinens Musikkår i Karlskrona för att efterhöra 

möjligheten att orkestern kunde framföra ”Flottans Defileringsmarsch” för den 

femårsjubilerande Föreningen Flottans Män Jönköping. Och mycket riktigt:Musikkåren 

spelade för medlemmarna och den övriga publiken i kyrkan den magnifikt vackra 

marschen ”Flottans Defileringsmarsch” . När orkestern framförde marschen reste sig alla 

närvarande medlemmar av Flottans Män Jönköping i kyrkan.  
Färden till Karlsborgs företogs i hyrd buss, där var och en betalade för busskostnaden. 
På resan till Karlsborg hade vår kassör föredömligt förtjänstfullt ordnat med god glögg 
till det entusiastiska ressällskapet.   
 

Regionmöten 
Föreningen har varit representerad i Region Västs möte för Flottans Män.  
 

Rapporter från Föreningen i Jönköping har insänts och publicerats i Flottans Mäns 

Tidning under 2016. Föreningens verksamhet har också speglats i några korta notiser i     

Jönköpingsposten samt i ”ÖFS Meddelande” dvs Östergötlands flyghistoriska Sällskaps 

tidning. Vår ordf. Måns Suneson förser kamraterna i Flottans Män Jönköping, genom 

internetmeddelanden, med regelbundna intressanta uppgifter från vanligen välunderrättade 

källor bl.a. om Rysslands Marina upprustning.   
 

 

 
Måns Suneson Leif Aljered  Hans Suneson 

Ordförande  Sekreterare                        Kassör 
 

Jan Johansson                Anders Bergström           Torleif Rubin 

Klubbmästare                        Ledamot   Ledamot 
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