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Styrelsens Års- och verksamhetsberättelse 2019 
 
Styrelsen för Flottans Män Jönköping får härmed avge följande årsberättelse för år 
2019.Verksamhetsåret skall, enligt stadgarna, omfatta kalenderåret. 
 
Styrelsen har under året utgjorts av 
Måns Suneson, ordförande 
Leif Aljered, sekr. 
Stig Karlén, kassör 
Claes-Göran Borg, klubbmästare 
Anders Nyström, ledamot 
Torleif Rubin, ledamot 
Ingvar Eriksson, suppleant 
Jan Frykberg, webbmaster, sakkunnig 
 
Revisorer 
Jan Hallström 
Lars Krans,suppleant 
 
 
Valberedning 
Claes von Sivers 
Per-Åke Strandsäter 
 
Webbredaktör 
Jan Frykberg 
 
Medlemsmöten, studiebesök och styrelsemöten under 2019. 
 
Två protokollförda sammanträden 
Styrelsen har under året haft två protokollförda sammanträden på Savoy hotell, varav alla 
haft status som s.k. ”öppna styrelsemöten”. Föreningen har kostnadsfritt haft tillgång till ett 
sammanträdesrum i Hotellets konferensavdelning. 
 
Årsmötet 2019 
Årsmötet hölls traditionsenligt i Nyarpstugan i Bankeryd den 13 mars. Inbjuden föreläsare 
var f.d. Kommendören Göran Frisk som delgav medlemmarna information och berättelser 
om ubåtskränkningar i svenska territorialvatten.   
Styrelsen har vid alla sammanträden dryftat tänkbara programpunkter för att fokusera 
medlemmars intressen för att delta på medlemsmöten samt diskuterat tänkbara resmål för 
utflykts- och studieresor. Föreningens eventuella medlemskap i SMKR (Sveriges Militära 
Kamrat Förening) har diskuterats. 
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Studiebesök på Miliceum. 
Studiebesök gjordes den 24 april till Försvarsmuseet Miliceum i Skillingaryd. Utmärkt 
guidning gavs av chefen för museet, Sven Engqvist. Ett 25 tal medlemmar deltog. Utmärkt 
information fick medlemmarna om verksamheten vid olika regementen i Småland under några 
decennier på 1900-talet. God lunch intogs i den närbelägna restaurangen ”Tina och Översten”. 
 
 
 
 
 
S.O.S. träff i midsommartid i Nyarpstugan. 
Medlemsmöte hölls som vanligt en junikväll då medlemmarna  träffadespå  S.O.S träff i 
Nyarpstugan för att fira sommarens ankomst. Ett 20 tal medlemmar, några med respektive, 
hade mött upp. Klubbmästeriet hade fixat med sill och snaps och trivseln var god. Trevligt 
quiss hade Per-Åke Strandsäter ordnat för  medlemmar, där deltagarna fick frågor om det som 
hör sjöfolket till dvs hav,vind,knopar och fyrar mm. Kvällen avslutades som vanligt med 
kornettspel över Vättern. 
 
 
 
 
Medlemmar hedrade vår förre ordförande Jan Johanssons minne med fanvakt vid 
begravningen. 
Den 19 sep. fanns representanter för vår Förening samlade i Gustav Adolfs Bygdegård, 
Habo,för att hedra avskedet för vår förre ordförande Jan O Johanssons  minne. Sex 
medlemmar från vår förening stod fanvakt vid båren och taptot ” Silencio,tysnaden” spelades 
på kornett avslutningsvis i avskedet. Vid den avslutande minnesstunden i Församlingshemmet 
höll vår ordf. Måns Suneson minnestal för att hedra Jan Johansson minne..   
 
 
 
 
Jönköpingsföreningen var värd för Region Västs Träff. 
Lördagen den 28 september var Lokalföreningen i Jönköping värd för Flottans Män Region 
Väst:s  träff för alla föreningar i vårt område, som hade inbjudits till Domsands Båtklubb 
Klubbstuga där sammanträdet hölls. Sex föreningar, av sju, hade sänt ett antal representanter 
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till träffen. Deltagarna diskuterade bl.a. framtida värdförband inom ramen för SMKR:s 
verksamhet. ( SMKR : Sveriges Militära Kamratförbund ) Klubbmästeriet i vår förening  
hade ordnat med förnämliga ankomstsmörgåsar och vid lunchen bjöds det på 
isterband och ostkaka. Ordföranden Måns Suneson ledde gruppen, som var i god 
form och en övergripande god stämning präglade regionträffen. 
 
 
 
 
Tvådagars studieresa till Östergötland i oktober. 
Till Helikopterflottiljen i Malmslätt och Signalflyget vid samma flottilj begav sig ett 20 tal 
medlemmar på en tvådagars studieresa i oktober. Utmärkt god information om de båda 
divisionernas verksamhet i Försvaret gavs av representanter för Flottiljen. 
Övernattning ägde rum i Linköpings Vandrarhem/ City Hotell  där sjömännen från Jönköping 
fick koppla av med inledningsvis trevliga entrédrinkar i Vandrarhemmets fyra/fem rums 
avdelning. Traditionsenligt hade klubbmästeriet ordnat med ärtsoppa och pannkakor med 
grädde och sylt. Atmosfären var som vanligt utmärkt god då berättelser från hav och hamnar 
avlöpte oavbrutet. Goda drycker, som deltagarna själva ordnat med, fördjupade som vanligt 
trivseln. 
Nästföljande dag besöktes Flygvapnets Museum i Malmslätt. Återigen hade f.d. översten vid 
Flygvapnet,Stig Holmström tackat ja till att vara guide för besökarna från Jönköping. 
Holmström gav autentiska berättelser från tiden då 100- tals flygare, ofta fältflygare, under ett 
decennium miste livet i ett framväxande Flygvapen, det 4:e största i världen. Stort intresse 
fångade Museets installationen av DC:3an, som legat i Östersjöns vatten i mer än 50 år. 
 
 

  Marinens Musikkårs julkonsert i Karlsborg. 
  
Den 5 december deltog ett 25- tal medlemmar , några med respektive,i den traditionella 
kulturutflykten till Fästningskyrkan i Karlsborg. Trevlig måltid intogs på Djungel Thai 
restaurangen i Karlsborg. Utfärden gjordes i buss och Klubbmästaren Claes Göran Borg,hade 
ordnat med god transportglögg för deltagarna. Givetvis betalade var och en för sig. Det var 
nionde 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 representerade i Region Västs möten för Flottans Män och i 
regionmöte med SMKR dvs Sveriges Militära Kamratförbund genom vår ordf Måns 
Suneson och Jan Frykberg. 
 
Rapporter från Föreningen i Jönköping har insänts och publicerats i Flottans Mäns 
Tidning under 2019. 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.   
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Måns Suneson Leif Aljered  Stig Karlén 
Ordförande  Sekreterare                        Kassör 
 

   Claes Göran Borg    Anders Nyström                   Torleif Rubin 
Klubbmästare                        Ledamot   Ledamot 

 
 
 
 
 
 


