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Styrelsens Års- och verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen för Flottans Män Jönköping får härmed avge följande årsberättelse för år 
2018.Verksamhetsåret skall, enligt stadgarna, omfatta kalenderåret.

Styrelsen har under året utgjorts av
Måns Suneson, ordförande
Leif Aljered, sekr.
Hans Suneson, kassör
Jan Johansson, 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 2018.

Styrelsen har under året haft två protokollförda sammanträden på Savoy hotell, varav alla 
hade status som s.k. ”öppna styrelsemöten”. Styrelsen har kostnadsfritt haft tillgång till ett 
sammanträdesrum i Hotellets konferensavdelning. Föreningen Flottans Män i Jönköping 
vill i sammanhanget framföra ett stort tack till Hotellchefen Gunilla Pettersson, för att 
Föreningen kostnadsfritt får tillvarata fina konferenslokaler i Hotell Savoy.  Vid årets första
styrelsemöte 2019  fick hotellchefen ta emot Föreningens Standar. 
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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Besök gjordes i april månad till Eksjö Garnison där ett 20 tal medlemmar deltog. Utmärkt 
information fick sjömännen om verksamheten vid Sveriges enda Ingenjörsregemente fd Ing 2 
av f.d. Överste Lennart Blom. God lunch intogs i regementets matsal. Resan till Eksjö 
genomfördes med hyrd buss. 

Under hösten genomfördes ett tvådagars studieutflykt till Västergötland. Besök gjordes på 
Vänermuseét i Lidköping, där besökarna fick guidning av kulturhistorikern Lars-Göran 
Nilsson, som berättade bl.a. om Vänerns geologiska historia och om sjöfarten i Sveriges 
största insjö. Eftermiddagen i Lidköping ägnades åt besök i Lidköpings hamn, som är en del 
av Vänerhamnar AB. God guidning fick sjömännen från Jönköping av två representanter för 
Hamnbolaget. Deltagarna fick information om att Lidköpings hamn är den största hamnen i 
Vänern för in- och utskeppning av gods. Övernattning gjordes i  Lidköpings Vandrarhem, där 
deltagarna kunde tillvarata kök och trevlig salong för intagande av utmärkt ärtsoppa med 
pannkakor. Goda drycker fick deltagarna själva stå för liksom för synnerligen underhållande 
historier från hamnar, skepp och sjöfart från världens alla hav. Utmärkt frukost ingick i priset 
på Vandrarhemmet.

Dagen därpå besöktes varvet i Forsvik, som byggt hjulångaren Erik Nordevall II, en kopia av 
det fartyg som en gång sjönk i Vättern. Sjömännen från Jönköping fick guidning av Per 
Hilding som varit ansvarig för restaureringsarbetet. Besök på Erik Nordewall 11 gjordes 
också. Tack för besöket lämnades av Föreningens ordförande Måns Suneson.
Lunch intogs i officersmässen i K3 i Karlsborg.

Eftermiddagen ägnades åt den ideella föreningen Ångbåten Trafik i Hjos arbete för att 
levandegöra den historiska ångbåten Trafik. Föreningsmedlemmarna i Hjo ställde upp som 
ciceroner och visade runt i den gamla vackra ångbåten. 

Till officersmässen I Eksjö var några av medlemmarna i Flottans Mäns Förening i Jönköping  
under hösten inbjudna för att med tal och diabilder berätta om jorden runt resan med 
Älvsnabben 66/67. Föredraget var annonserat som ”Jorden Runt med kronprinsen som 
skeppskamrat”. 

     Den 14 mars hölls årsmöte,det sjunde i den nyuppväckta Föreningens historia och ett 25
tal medlemmar hade mött upp.

 
I samband med årsmötet hade vår medlem Jan Moberg ett mycket intresseväckande föredrag 
om färjetrafiken mellan Visingsö och Gränna. Utmärkta bilder levandegjorde hans föredrag. 
Årsmötets deltagare gav föredragshållaren stora applåder för hans intresseväckande anförande
om sina år som kapten på Visingsöfärjorna.
Ärtor och pannkakor stod som vanligt på menyn vid årsmötet.

S.O.S i midsommarveckan.
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Traditionsenligt celebrerade ett 20 tal medlemmar, några med resp. midsommartidens 
ankomst genom att fira S.O.S. i Nyarpstugan.  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 29 november deltog ett 25- tal medlemmar , några med respektive,i den traditionella 
utflykten till Fästningskyrkan i Karlsborg. Trevlig måltid intogs på Djungel Thai 
restaurangen i Karlsborg. Utfärden gjordes i buss och kassören hade ordnat med god 
transportglögg för deltagarna. Givetvis betalade var och en för sig. Det var sjätte året, som 
detta kombinerade studie- och konsertbesök genomfördes. 
Färden till Karlsborgs företogs i hyrd buss, där var och en betalade för busskostnaden.
 

Regionmöten
Föreningen har varit representerad i Region Västs möte för Flottans Män och i regionmöte 
med SMKR dvs Sveriges Militära Kamratförbund genom vår ordf Måns Suneson. 

Rapporter från Föreningen i Jönköping har insänts och publicerats i Flottans Mäns 
Tidning under 2018. Föreningens verksamhet har också speglats i några korta notiser i     
Jönköpingsposten.  Vår ordf. Måns Suneson förser kamraterna i Flottans Män Jönköping, 
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 Nyström             Torleif Rubin
Klubbmästare                        Ledamot  Ledamot
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