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Verksamhetsberättelse år 2014 för Kamratföreningen Flottans Män i Stockholm.
Styrelsen
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Hedersordförande
Konteramiral Jonas Haggren
Ordinarie ledamöter
Ordförande:

Örjan Sterner

Medaljkommittén, Vänföreningen
T121-Spica, af Chapmansektionen,
Ledamot i förbundsstyrelsen

Skattmästare: Lennart Bresell

Vice ordförande fr.o.m. 2014-11-09,
Programkommittén, Medaljkommittén,
Kanslichef i Riksförbundet

Sekreterare:

Birgitta Nordenbris

Klubbmästare, Informatör, Kansli

Kanslichef:

Leif Ljunglund

T.o.m. 2014-10-15

Kansli:

Anders Sigrén

Informatör, Kansli, Kontaktman i
Stockholms sjögård

Programkommittén: Krister Lundvall

Sammankallande i programkommittén, Kontaktman för Sveriges
sjöfartsmuseum, Kontaktman för
Veteran- och anhörigstöd

Trattenkommittén:

Arne Keller

Sammankallande för Trattenkommittén,
Arbetsledare på Stora Tratten

Webbmaster:

Fredrik Scholander

Trattenkommittén

Revisorer
Revisorer har varit Bo Johansson och Britt Holmberg.
Valberedning
Valberedningen har utgjorts av Per-Olof Rekola (sammankallande) och Bo Blyvall.
Styrelsen har under året haft 12 protokollförda sammanträden och 2 möten med anteckningar.
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Föreningspastor
Marinpastor Jenny Ahlén har under året varit föreningens kaplan.
Flaggvakten
1:e flaggförare
2:e flaggförare

Bo Johansson
Lennart Bresell

Flaggvakten har haft följande uppdrag under året:
Datum

Uppdrag

2014-05-29

Flaggvakt under Veterandagen vid Sjöhistoriska museet.

2014-11-30

Flaggvakt under adventsgudstjänsten i Gustaf Adolfs kyrka.

Medlemskap
Föreningen har varit ansluten till:
- Sällskapet för räddning av skeppsbrutne (SSRS), ständig medlem
- Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm, ständig medlem
- Föreningen Stockholms Sjögård
- Spicas vänner
- Föreningen Schamrocks vänner, ständig medlem
Medlemmar och medlemsavgift
Föreningen hade vid årsskiftet 665 medlemmar. Av dessa är 26 ständiga medlemmar och
därmed avgiftsbefriade. Sedan föregående årsmöte har 20 medlemmar avlidit och 38 nya
tillkommit. Medlemsavgiften har under året varit 225 kr.
Verksamhet
Under 2014 har följande aktiviteter förekommit:
11/2

Ryska elitförband. Föredrag av Joakim von Braun.

13/3

Årsmöte på Restaurang Blasieholmen.

24/4

Föredrag av Mariningenjör Gert Burgstaller om Visby korvetternas utveckling.

29/5-1/6

Arbetshelg på Stora Tratten.

1-3/6

Riksårsmöte i Karlskrona och resa med färja till Gdynia.

6/6

Hissning av stor flaggning på af Chapman.
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20/6

Midsommarfirande på Stora Tratten.

30-31/8

Arbetshelg på Stora Tratten.

5-7/9

5-kamp för föreningarna inom Region Mitt i Visby.

16/9

Föredrag av Mariningenjör Gert Burgstaller om Regalskeppet Kronan.

9/10

Ärtmiddag på Restaurang Blasieholmen.
Föredrag av Konteramiral Jonas Haggren om marinens utveckling.

30/11

Adventsgudstjänst i Gustaf Adolfs kyrka.

7-8/12

Lille Jul under resa med Viking Lines Cinderella till Åland.

16/12

Luciakaffe på Drottning Victorias örlogshem.

Kansli
Leif Ljunglund har varit kanslichef t.o.m. 2014-10-15 och biträtts av Birgitta Nordenbris och
Anders Sigrén på kansliet. Vid planeringsmötet den 9 november beslöt styrelsen att avskaffa
tjänsten som kanslichef. Därefter bemannas kansliet av två av varandra oberoende nyss
nämnda kanslister. Kansliet är bemannat varje helgfri tisdag kl 09.00-16.00. Under
öppettiderna har medlemmarna varit välkomna till Örlogshemmet, där kansliet har bjudit på
kaffe med bröd och trevlig samvaro.
Trots personalbyte har arbetet på kansliet rullat på med uppdateringar i medlemsregistret,
såsom betalningar för årsavgift, bidrag till föreningen, registrering av nya medlemmar
samt övriga ändringar i registret. Ett påminnelsebrev skickades ut i maj, till de medlemmar
som inte hade betalat sin årsavgift, med gott resultat. De medlemmar som fortfarande hade
obetalda avgifter fick en telefonpåringning. Den 2:a september gick en ”Aktuell
information” ut per mejl, post och hemsida, avseende årets resterande aktiviteter med info.
om priser och sista datum för betalning. Hemsidan har kontinuerligt uppdaterats. Telegram
till medlemmar som fyller jämna år har skickats. Mejl och telefonsamtal ställda till kansliet
har besvarats och åtgärdats. Kansliet har också utarbetat nytt material för utskick till 2015 års
verksamhet.
Internet, information och kommunikation
Hemsidan flottansman.se är vår huvudsakliga kommunikationsväg till våra medlemmar.
Genom denna sker ansökningar till stugor på Stora Tratten samt information om evenemang.
Medlemsutskick sker också genom mail då det är ekonomiskt fördelaktigt. Meddela därför
gärna kansliet er e-postadress i syfte att få snabb information men också sänka kostnaden för
föreningen. Många av våra medlemmar har efterfrågat andra kanaler förutom hemsidan och
närmast till hands ligger Facebook. Facebook är en utmärkt plats att marknadsföra föreningen,
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anmäla sig till aktiviteter som vi ordnar och kunna hålla kontakt med sina kamrater. Vi
kommer under närmaste tiden utreda formerna för detta då det också kräver aktivt arbete med
att hålla sidorna vid liv.
Stora Tratten
Återigen har det varit rekord på Stora Tratten när det gäller övernattningar, men jag tror även
värmen slog rekord i somras och trots detta bara ett dygn med de äckliga algerna i viken.
Vår-rustningen av ön började redan 1:a maj helgen då vi konstaterade att pontonbryggan
gått sönder och att ett betongflytblock strandat i viken. Det hade troligen varit stormigt
under vintern för många stora grenar hade blåst ner så det blev ett stort reparations- och
uppröjningsarbete vid kommande arbetshelg i slutet av månaden. Den hjälpligt reparerade
pontonbryggan klarade hela sommaren mycket beroende på det fina lugna vädret.
De vanliga öppningsarbetena med stugor, bryggor, båtar, bojar och vattenaggregat etc. gick
bra trots de extrajobben med ris och pontonbrygga, bl.a. eftersom det blev längre tid för
arbetena, beroende på att öppningen av ön var två veckor senare i år än tidigare och det beror i
sin tur på att det varit låg beläggning under den tiden.
Midsommarfirandet blev traditionsenligt med sillunch, resning av midsommarstång, dans,
mästarnasmästarlag och middag. Den riktiga värmen kom i slutet av v. 27 och eskalerade
sedan hela sommaren.
Även stängningen blev tidigarelagd av samma anledning som försommaren, för liten
beläggning. Stängningsarbetena påbörjades i slutet av augusti med det vanliga, städa och ta
hand om tvätten i stugorna, upp med bryggor, bojar och båtar. Vattenaggregatet har fått ett
nytt hus under sommaren så där rullade vi bara upp slangarna och tog hand om filtren, som
måste förvaras frostfritt. Grovsopsbåten på Husarö fick också en påhälsning av en överfull
Karl-Alfred (Grålle).
V. 38 samlades ett gäng för att starta en omfattande renovering av ”Fläskoset” bastun och
det kom så långt att bara inredningen skall fixas till. Detta arbete kom igång genom en större
donation från Lennart Axelsson till minne av hans föräldrar.
Det är som vanligt många som lagt ner mycket tid och arbete på Stora Tratten och förtjänar
ett stort tack, inte minst våra holmvärdar. De som gästat ön har uttryckt sin förtjusning över
hur det fungerar och ekonomin har gått ihop så det återstår bara att tacka för i år och önska er
välkomna nästa år igen.
Veteran- och anhörigstöd
Flottans Mäns medlemmar är genom Riksförbundet Flottans Mäns försorg kollektivt anslutna
till Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR).
SMKR har slutit en överenskommelse med försvarsmakten om stöd till utlandsveteraner som
deltar i internationella insatser och deras anhöriga.
SMKR har arbetat vidare med hur det praktiska arbetet kan genomföras i kamratföreningarna.
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Vi har under 2014 varit representerade vid utbildning i stöd för veteraner och anhöriga
anordnade av SMKR samt vid SMKR:s riksmöte.
Utmärkelser
Ankarmedalj i guld nr 139

Leif Ljunglund

Ekonomi
Årets resultat redovisar ett överskott på 10 418 kr. Styrelsen föreslår att det under
räkenskapsåret uppkomna överskottet överföres till kontot ”Eget kapital, föreningen” och att
därefter behållningen 379 955 kr balanseras i ny räkning.
Klubblokal
Verksamheten inriktas mot aktiviteter på Drottning Victorias örlogshem.
Ordförandens sammanfattning
Vi nyttjar fortfarande de goda möjligheter vi har att träffas i Örlogshemmets lokaler vilka
ställts till vårt förfogande med välvilligt bistånd från Örlogshemmets ledning. Under året har
vi som vanligt haft öppet hus på tisdagseftermiddagar, då man kunnat komma upp och ta en
kopp kaffe med bröd och prata om Flottan. Vi ser således Drottning Victorias Örlogshem som
vår naturliga samlingspunkt och klubblokal. Erfarenheterna från de gångna åren visar att det
finns utrymme för fler kamrater på tisdagarna så passa på att använda denna möjlighet.
Verksamheten i styrelsen och på kansliet har under året präglats av stor personalomsättning
beroende på dels att Hans Gustafsson hastigt gick bort, dels att Leif Ljunglund lämnade
klubben i oktober för att sedermera flytta till Malmö samt att Yngve Möller avgick under
tidigare delen av året.
Verksamheten har dock flutit bra tack vare ett stort engagemang hos styrelsens samtliga
medlemmar. Hans startade under 2013 ”Föreningsnytt” som ytterligare en informationskälla
om vår verksamhet. ”Föreningsnytt” skulle skickas per post eller-e-post till samtliga
medlemmar och finnas även på hemsidan. Inriktningen är att vi skall försöka starta upp denna
verksamhet i någon form under 2015. Jag har varje år skrivit att vi behöver mycket fler
medlemmar som engagerar sig aktivt i föreningens arbete. Detta gäller fortfarande. Här finns
mycket att göra. Ta kontakt med vårt kansli, utforska möjligheterna och kom gärna med egna
förslag och idéer till nya aktiviteter.
Stora Tratten hade återigen en mycket bra säsong. Tack vare det vackra vädret var
beläggningen på stugor såväl som hamnbesök hög. Holmvärdarna fungerade mycket väl och
är värda ett stort tack för sina insatser.
Vår ekonomi är fortsatt under god kontroll som ni kunnat utlösa av bifogade redovisningar. Vi
är dock helt beroende av att ni medlemmar fullgör era ekonomiska åligganden och betalar
medlemsavgiften i god tid.
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Vi genomförde inte mindre än 14 programlagda aktiviteter under året. Vår satsning på
föredragsaftnar följda av en smörgås och öl har varit mycket uppskattade och vi har haft
”fullsatt” vid alla tre tillfällena. Deltagandet även i övriga programpunkter har varit bra.
Undantaget är väl Lille Jul som bara samlade ett tjugotal deltagare, dvs. mindre än hälften av
vad vi brukat vara. Detta har medfört att vi kommer att fira Lille Jul på annat sätt under 2015.
Programkommittén har all heder av att ha planerat och genomfört ett gediget program. En för
oss ganska ny verksamhet har tagit plats i föreningen med det anhörigstöd till veteraner som
nu börjat utvecklas genom initiativ från flera håll och som för vår del sammahålls av SMKR.
Jag tror att detta kan bli en viktig del i vår verksamhet och också kan bidra till ett närmare
samarbete mellan de många kamratföreningarna i Stockholmsområdet.
Vår flaggvakt genomför fortfarande stilfull närvaro vid olika evenemang och då så önskas i
samband med jordfästningar och minneshögtider. Flaggvakten har för närvarande vakanser
och är svårt underbemannad. Det vore tråkigt om vi inte kunde bemanna Flaggvakten och föra
denna stolta tradition vidare. Kansliet tar mer än gärna emot anmälningar till tjänstgöring i
Flaggvakten.
En viktig aktivitet i det sammanhanget är vår uppgift att hissa stor flaggning på af Chapman.
Detta kräver, om det skall göras stilfullt tolv man! Vi lyckades bra med detta vid
nationaldagen även detta år. Telefonlistan med tretton man som kan kallas in då stor flaggning
anbefalls, behöver utökas. Kansliet tar tacksamt emot anmälningar! Sammankallande för
Flaggvakten är, Bo Johansson, som med sina gedigna kunskaper inom ämnet gör ett
utomordentligt bra jobb.
Även detta år kommer att bjuda på många spännande aktiviteter. Läs på vår hemsida, i
tidningen och i våra informationsutskick. Särskilt vill jag påpeka att föreningen fyller 80 år
under 2015, vilket inte kommer att gå spårlöst förbi.
Jag vill tacka alla medlemmar för det stöd vi fått under året och vill slutligen särskilt tacka
Styrelsen, Kansliet, Flaggvakten och Stora Tratternkommittén för det hängivna arbete som
lagts ned under det gångna verksamhetsåret.
Stockholm den 17 februari 2015

Örjan Sterner
Ordförande

Lennart Bresell

Birgitta Nordenbris

Leif Ljunglund

Anders Sigrén

Arne Keller

Krister Lundvall

Fredrik Scholander

