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Verksamhetsberättelse år 2015 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. Programkommittén.
Medaljkommittén. Kanslichef i Riksförbundet

Sekreterare/kansli:

Birgitta Nordenbris

Klubbmästare. Kansli. Informatör

Kansli:

Anders Sigrén

Kansli. Informatör. Kontaktman i
Stockholms sjögård

Krister Hansén

Utveckling av hemsidan m.m.

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

Webmaster:

Fredrik Scholander

Trattenkommittén

Lars-G Gahmberg

Kansli, Informatör

Carl-Olof Berglund

Veteran- och anhörigstöd

Suppleanter

Revisorer
Revisorer har varit Bo Johansson och Britt Holmberg.
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Valberedningen har utgjorts av Per Olof Rekola (sammankallande) och Bo Blyvall.
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden och 1 möte med anteckningar.
Föreningspastor
Marinpastor Kenneth Landelius 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

2015-01-30

Flaggvakt under Kjell-Olof Björks begravning i Maria Magdalena kyrka.

2015-05-29

Flaggvakt under Veterandagen vid Sjöhistoriska museet.

2015-06-11

Flaggvakt under Lennart Karlssons begravning i Görvälns griftegård.

2015-11-01

Flaggvakt under Krigsseglardagen Djurgårdskyrkan.

2015-12-17

Flaggvakt under Gunnar Fagerlinds begravning i Trons kapell.

2015-12-30

Flaggvakt under Bengt Schubacks begravning i Helga Trefaldighets 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 643 medlemmar. Av dessa är 25 ständiga medlemmar och
därmed avgiftsbefriade. Sedan föregående årsmöte har 19 medlemmar avlidit och 47 nya
tillkommit varav 10 från andra lokalföreningar. Medlemsavgiften har under året varit 225 kr.
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Under 2015 har följande aktiviteter förekommit:
10/2

Ubåten i framtidens försvar. Föredrag av kommendör Bo Rask.

12/3

Årsmöte på Blasieholmens restaurang.

21/4

Behovet av marina sjöstridskrafter i en osäker framtid. Föredrag av konteramiral
Thomas Engevall.

14/5-17/5

Arbetshelg på Stora Tratten.

22/5-24/5

Riksårsmöte i Västervik.

6/6

Hissning av stor flaggning på af Chapman.

19/6

Midsommarfirande på Stora Tratten.

29-30/8

Arbetshelg på Stora Tratten.

1/9

5-kamp för föreningarna inom Region Mitt i Norrköping.

8/10

Ärtmiddag på Blasieholmens restaurang.
Föredrag av kommendörkapten Björn Marten om Herman Silléns liv.

1/11

Krigsseglardagen i Djurgårdskyrkan.

13/11

Symposium ”Italienjagarna – ett vapenköp i krig” i Sjöhistoriska museet.

27/11

Föreningen firade Lille Jul och 80- årsjubileum på Blasieholmens restaurang.

15/12

Luciakaffe på Drottning Victorias örlogshem.

Kansli
Kansliet har varit bemannat varje tisdag mellan kl. 09.00-16.00 med undantag av sommarjul/nyårsledighet. Under året har kansliet haft tre kanslister varav två personer har arbetat
halva året var. På tisdagseftermiddagarna har medlemmarna varit välkomna till
Örlogshemmet där de bjudits på kaffe med bröd och trevlig samvaro.
Arbetet på kansliet har inneburit att uppdatera medlemsregistret med betalningar för årsavgift,
bidrag till föreningens verksamheter, registrering av nya medlemmar samt övriga ändringar i
registret. Ett påminnelsebrev har skickats ut till de medlemmar som inte hade betalat sin
årsavgift före halvårsskiftet. Efter sommaren skickades ”Aktuell information” avseende årets
resterande aktiviteter, med information om priser och sista datum för anmälan samt betalning,
via mejl eller post. Telegram till medlemmarna i samband med jämna födelsedagar har
skickats. Mejl och telefonsamtal har besvarats och åtgärdats. Hemsidan har utvecklats och
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uppdaterats kontinuerligt. Kansliet har också utarbetat nytt material för utskick till 2016 års
verksamhet.
Internet, information och kommunikation
Den tidigare rollen som webmaster föreslås avskaffas då hemsidan nu enkelt kan uppdateras
av skribenter och redaktörer på kansliet. Enkelheten i den nya hemsidan gör att det numera är
möjligt att uppdatera hemsidan med aktuella nyheter och program utan komplicerad teknik
och speciell webkompetens. Synpunkter på websidans innehåll kan kommuniceras direkt med
kansliet vid ordinarie bemanningstider eller via mejl. Teknisk support kommer även i
fortsättningen att kunna tillhandahållas av förutvarande webmaster.
Stora Tratten
Det börjar bli tradition att inleda med att berätta att stugbeläggningen slagit rekord igen trots
att vi kortat öppettiden några veckor, men det är lika roligt varje gång att se våra medlemmar
så sugna på att komma ut i skärgården.
Tidigt under våren fortsatte arbetet med att färdigställa bastun som påbörjades i höstas. Då
började även delar av vårrustningen på ön eftersom vissa bryggor och båtar behövdes för
personalen som arbetade där ute. Bastun invigdes i samband med midsommarhelgen och den
behövdes verkligen då eftersom det var samma temperatur ute som det var i julas.
Midsommarfirandet flöt som vanligt på med sillunch, stångresning med dans, kaffe och tårta,
lekar och till kvällen startades grillar till middagen.
Vädret bör få ett eget stycke, för det var ingen riktig sommar innan augusti, men då blev det
desto bättre. Det var så dåligt väder att flera hyresgäster ledsnade i förtid och åkte hem.
Stängningsarbetet flöt på som vanligt med bryggor och båtar som togs upp, stugor som
fixades med mera.
Under hösten projekterades för en ny pontonbrygga som kan ligga i hela året och styrelsen
ställde sig välvillig till detta. Det gjordes en investeringsplan så till sommaren hoppas vi att en
ny brygga ska ligga på plats.
Som vanligt bör vi uppmärksamma alla holmvärdar och övriga som sett till att det flyter på
ute på Stora Tratten.
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.
Vi har varit representerade vid möten och utbildning anordnade av SMKR.
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Utmärkelser
Inga medaljer har delats ut under året.
Ekonomi
Årets resultat redovisar ett underskott på 10 301 kr. Styrelsen föreslår att det under
räkenskapsåret uppkomna underskottet överförs till kontot ”Eget kapital, föreningen” och att
därefter behållningen på 369 654 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 att på tisdagarna använda denna möjlighet.
Styrelsen och kansliet har under året kompletterats med två medarbetare, Krister Hansén och
Lars-Göran Gahmberg.
Verksamheten har flutit bra tack vare ett stort engagemang hos styrelsens samtliga
medlemmar.
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 har återigen haft en mycket bra säsong. Beläggningen på stugor såväl som
hamnbesök var hög. Holmvärdarna fungerade mycket väl och är värda ett stort tack för sina
insatser.
Vår ekonomi är fortsatt under god kontroll som ni kunnat utläsa av bifogade redovisningar. Vi
är dock helt beroende av att ni medlemmar fullgör era ekonomiska åligganden och betalar
medlemsavgiften i god tid. Bland annat tack vare de gåvor vi fått till Tratten satsar vi nu på en
ny brygga där. Detta kommer att ta ett djupt tag i kassan och det kommer att minska vår
likviditet.
Vi genomförde ett stort antal programlagda aktiviteter under året vilket framgått av vår
hemsida. Vår satsning på föredragsaftnar följda av en smörgås och öl har fortsatt varit mycket
uppskattade och vi har haft ”fullsatt”. Deltagandet även i övriga programpunkter har varit bra.
Vi firade vårt 80-årsjubileum i samband med Lille Jul på Blasieholmens restaurang vilket
samlade ett 60-tal deltagare. Det blev ett mycket lyckat jubileum med festmåltid och dans till
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levande musik. Tack klubbmästare Birgitta för detta! Programkommittén har all heder av att
ha planerat och genomfört ett gediget program.
En för oss ganska ny verksamhet är stöd till veteraner som återkommit från internationell
tjänst och som för vår del sammanhålls av SMKR. Det har ännu inte funnit sina fasta former
inom föreningen och har inte haft någon stor del i vår verksamhet.
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 detta sammanhang 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.
I allhelgonahelgen medverkade vi tillsammans med Sjömanskyrkan och Oscars Församling i
högtidlighållande av Krigsseglardagen, en minneshögtid för de sjömän som omkom under
andra världskriget, såväl ur Handelsflottan som ur Örlogsflottan. Detta blir nu en tradition och
planeras att återkomma följande år.
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 har ett
åtagande att arrangera Riksårsmötet 2017 vilket börjar planeras redan nu.
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 29 februari 2016

Örjan Sterner
Ordförande

Lennart Bresell

Birgitta Nordenbris

Anders Sigrén

Arne Keller

Krister Hansén

Krister Lundvall

Fredrik Scholander

