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Styrelsens Års- och verksamhetsberättelse 2017.

Styrelsen för Flottans Män Jönköping får härmed avge följande årsberättelse för år 
2017.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 
Stig Karlén, suppleant
Ingvar Eriksson, suppleant
Jan Frykberg, webbmaster, sakkunnig

Revisorer
Jan Hallström 
Rolf Borglid, suppleant

Valberedning
Claes von Sivers
Per-Åke Strandsäter

Webbredaktör
Jan Frykberg

Medlemsmöten, studiebesök och styrelsemöten under 2017.

Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft två protokollförda sammanträden på Restaurant Sofiehof, 
varav alla hade status av 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 Hotell Partners  
för att föreningen fått tillgång till konferenslokal. (Vid senaste styrelsemötet, 24 jan 2018 , 
då 13 personer var närvarande ,visade vår ordf. Måns Suneson förslag på hur vårt nya 
Standar kunde utformas. Mötet tog beslut om att vid nästa sammanträde på Hotell Partner  
överlämna det nya standaret till hotellchefen, som bevis för vår tacksamhet att Föreningen 
får tillgång till lokal för öppna sammanträden.)
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Styrelsen har vid alla möten dryftat tänkbara programpunkter för att fokusera medlemmars 
intressen för att delta på medlemsmöten samt diskuterat tänkbara mål för utflykts- och 
studieresor.

    
     Årsmöte
     Den 8 mars 2017 hölls årsmöte; det sjätte i den nyuppväckta Föreningens historia och 

där 22 medlemmar (mer än hälften av vår Förening)) hade mött upp. Plats: Nyarpstugan i 
Bankeryd 
I samband med årsmötet hade Jan Göthberg från Habo inbjudits att tala över ämnet ”Sjöfart 
på Vättern”. Göthberg berättade om sina första år som kock på pappans fraktfartyg och om 
den klassiska och betydelsefulla hamn som Brandstorp en gång varit. Årsmötets deltagare gav
föredragshållaren stora applåder för hans intresseväckande anförande.
Ärtor och pannkakor stod som vanligt på menyn vid årsmötet. Vår klubbmästare Ragnar 
Tingsvik fick applåder för goda utförda insatser i ”byssan”. 

Studiebesök i  Lysekil,Skredsvik, Såtenäs och Karlsborg

Lysekil och Skredsvik
Besök gjordes i början av maj månad till vår kamratförening i Lysekil dvs. till Flottans Män 
Förening i Lysekil, till medlemsantal landets fjärde största. Samling med Alle Man ägde rum i
Lysekilsföreningen unika klubblokal, belägen i det gamla Lotsutkiken på ett berg med utsikt 
över inloppet till Lysekils hamn, över fjordar och med en magnifik utsikt ända till Smögen 
och Hållö. Lysekilssjömännen bjöd på färska räkor och Jönköpingsflottisterna besvarade med 
Småländs ostkaka. Besök gjordes också på Skandiamuséet i Lysekil, där jönköpingspojkarna 
kunde lyssna på autentiska båtmotorers ljuvliga rytm. Övernattningen ägde rum i 
Strandflickornas Vandrarhem, som var utrustat med kök, som tillvaratogs för tillagning av 
traditionella ärtor och pannkakor; till maten fanns uppfriskande tillbehör. Historier från sjö 
och hamnar berättades med inlevelse denna afton. Dagen därpå gjordes studiebesök till 
Gullmarsbasen, Skredsvik, där Marinens röjdykare utbildas. Vår ordf. Sunesson överlämnade 
boken Jönköping- stormaktstaden till ansvarig kommendör som tack för studiebesöket. 

Såtenäs
Den 1 november besökte ett 20-tal medlemmar Flygflottiljen F7 i Såtenäs. Förnämliga 
ciceroner för studiebesöket var två fd Viggenpiloter. Mycket intressegivande var också 
besöket på flottiljens Transportflygdivision, där det nu finna sex Herculusplan stationerade. 
Till Flottiljchefen, överste Lars Heinrich, överlämnades den traditionella boken, som tack för 
studiebesöket.  

S.O.S i midsommarveckan.

Traditionsenligt celebrerade ett 10 tal medlemmar, några med resp. midsommartidens 
ankomst genom att fira S.O.S. i Nyarpsstugan i Bankeryd. 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.
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     Marinens Musikkårs julkonsert i Karlsborg.
 
Den 30:e  november 2017 deltog ett 10 tal medlemmar med respektive, i Julkonsert med 
Marinens Musikkår Karlskrona i Fästningskyrkan i Karlsborg. Som brukligt intogs en 
trevlig eftermiddags- fika/ öl/vin på en ”Jungel Thai” restaurang i Karlsborg, ett nytt ställe 
som var synnerligen trevligt. Det var sjätte året, som detta kombinerade studie- och 
konsertbesök genomfördes. Trevligt dessutom att se egna Föreningskamrater från Hjo och 
Karlsborg i kyrkan. (Resan gjordes i privatbilar.) 

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 2017. Föreningens verksamhet har också speglats i några korta notiser i     
Jönköpingsposten .Vår ordf. Måns Suneson förser kamraterna i Flottans Män Jönköping, 
genom internetmeddelanden, med regelbundna intressanta uppgifter från vanligen 
välunderrättat håll, bl.a. om Rysslands Marina upprustning.  

Måns Suneson Leif Aljered Hans Suneson
Ordförande  Sekreterare                       Kassör

Jan Johansson                Anders Nyström                   Torleif Rubin
Klubbmästare                        Ledamot  Ledamot
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