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Verksamhetsberättelse år 2016 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,   
        Djurgårdskyrkans vänner, 
        Ledamot i förbundsstyrelsen     
 
Vice ordförande:  Lennart Bresell  Programkommittén, Medaljkommittén, 
        Kanslichef i Riksförbundet  
 
Sekreterare:  Birgitta Nordenbris Informatör, Kansli 
 
Skattmästare:  Krister Hansén   Webbredaktör, IT-stöd 
 
Kansli:   Lars-Göran Gahmberg Informatör, Kansli 
 
Klubbmästare:  Sven Sahlsten1  Klubbaktiviteter 
 
Programkommittén: Krister Lundvall  Sammankallande i program-    
        kommittén, Kontaktman för Sveriges  
        sjöfartsmuseum, Kontaktman för    
        Veteran- och anhörigstöd    
  
Trattenkommittén: Fredrik Scholander Sammankallande för Trattenkommittén, 
        Arbetsledare på Stora Tratten 
 
Suppleanter 
Carl-Olof Berglund     Veteran och anhörigstöd 
Lars Blomqvist      Bitr. klubbmästare (se not 1) 
Leif Lindberg      Stockholms Sjögård, Shamrocks vänner, SSRS 
 
 
  

 
1 Sven Sahlsten har under slutet av år 2016 lämnat över uppdraget till Lars Blomqvist och istället förfångat som 
biträdande klubbmästare 
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Revisorer 
Revisorer har varit Bo Johansson och Maud Biärsjö. 
 
Styrelsen 
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden och 1 möte med anteckningar. 
 
Valberedning 
Valberedningen har utgjorts av Per-Olof Rekola (sammankallande) och Bo Blyvall. 
 
Föreningspastor 
Marinpastor Kenneth Landelius har under året varit föreningens kaplan. 
 
Flaggvakten 
1:e flaggförare  Bo Johansson    
2:e flaggförare  Lennart Bresell 
 
Flaggvakten har haft följande uppdrag under året: 
Datum  Uppdrag       
29/5   Veterandagen vid Sjöhistoriska museet 
6/11   Krigsseglardagen 
 
Medlemskap 
Föreningen har varit ansluten till: 
- af Chapmansektionen 
- Sällskapet för räddning av skeppsbrutne (SSRS), ständig medlem 
- Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm, ständig medlem 
- Föreningen Stockholms Sjögård 
- Djurgårdskyrkans vänner, ständig medlem 
- Spica vänner 
- Föreningen Shamrocks vänner, ständig medlem 
 
Medlemmar och medlemsavgift 
Föreningen hade vid årsskiftet 636 medlemmar. Av dessa är 20 ständiga medlemmar och därmed 
avgiftsbefriade. Sedan föregående årsmöte har 11 medlemmar avlidit och 25 tillkommit.  
Medlemsavgiften har under året varit 225 kr. 
 
Verksamhet 
Under 2016 har följande aktiviteter förekommit: 
9/2 Kenneth Neijnes från Kustbevakningens operativa ledning berättade om KBV 
 insatser i Medelhavet, dels med KBV 001 i vattnen utanför Italien och dels med de 
 mindre båtar som opererar i vattnen mellan Grekland och Turkiet. 
 
10/3 Föreningens årsmöte i Blasieholmens restaurang. 
 
12/4 Föredrag om säkerhetspolitik och den ryska världsbilden. Talare var förre 
 försvarsattachén Christian Allerman. 
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6/6 Många medlemmar bidrog till örlogsmässig hissning av Stor flaggning på af 
 Chapman. 
 
3/9 Föreningen deltog med ett lag vid den av Lof Södertälje arrangerade 5-kampen för 
 föreningarna i region Mitt. 
 
17/9 Föreningen var representerad vid den minnesceremoni som hölls på Märsgarn 75 år 
 efter att den jagarolycka som krävde 33 sjömäns liv inträffade.  
 
20/9 Föredrag om spioneri och spioner. Krister Hansén berättade om kända och okända 
 fall. 
 
13/10 Traditionell ärtmiddag i Blasieholmens restaurang. Kvällen inleddes med att  
 kommendören Nils-Ove Jansson berättade om ubåtsjakt och främmande   
 undervattensverksamhet i våra vatten. 
 
6/11 Föreningen medverkade med flaggvakt vid högtidlighållandet av Krigsseglardagen 
 i Djurgårdskyrkan. 
 
27/11 Lille Jul firades ombord i Viking Lines Cinderella. 
 
13/12 Välbesökt luciakaffe i Örlogshemmets matsal. 
 
Kansli 
Kansliet har varit bemannat varje tisdag mellan kl. 09.00-16.00 med undantag av sommar- 
jul- och nyårsledighet. Under året har två personer arbetat där med datorsupport från skatt-
mästaren. 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 nya medlemmar, åtgärda 
ändringsmeddelanden samt registrera betalningar för årsavgift och penninggåvor till föreningens 
verksamheter. Tackbrev till givare har skickats. Påminnelsebrev har sänts 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 och betalning. Anmälningslistor till aktiviteter har upprättats och betalningskontroll har 
gjorts för desamma. Telegram till medlemmar har sänts i samband med jämna födelsedagar. I 
övrigt kommunicerar kansliet med medlemmar per e-post och telefon. Kansliet har också 
utarbetat nytt material för utskick till 2017 års verksamhet. 
 
Internet, information och kommunikation  
Hemsidan flottansman.se är vår huvudsakliga kommunikationsväg till våra medlemmar. Genom 
denna bokas stugor på Stora Tratten och på hemsidan ges aktuell information om våra aktiviteter. 
Vissa medlemsutskick sker också med hjälp av e-post. Det är därför viktigt att underrätta kansliet 
om aktuell e-postadress.  
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Stora Tratten 
Våren inleddes med ett intensivt bevakande och koordinerande av installationen av den nya 
pontonbryggan. Bryggan på 16x3 meter är i helbetong och fungerar också som vågbrytare för 
mindre vågor och svall. Efter en del kompletterande material och arbete så känns det nu mycket 
bra att vi säkerställt en trygg förtöjningsplats. Den gamla träpontonbryggan flyttades till en 
mindre utsatt plats i inre hamnen och utgör numera en populär förtöjningsplats i skyddat läge. 
 
Vår passbåt Karl Alfred (KA) genomgick en del reparationsarbeten på våren i form av ny 
axeltätning vilket krävde en del samlade krafter att genomföra. Sedan städades det ur och 
målades under durk. Utvändigt målades hela fartyget också. 
 
Vårens arbetshelg var mycket lyckad. Många arbetsvilliga deltagare som bidrog med all sin 
kunskap och kapacitet. Vi fick mycket underhållsarbete utfört på stugor, ekonomibyggnader och 
hamn. Det målades, oljades, snickrades, tvättades och sopades över hela ön. Stugorna gjordes 
klara för uthyrning och utrustningen sågs över. Exempelvis fick tre stugor helt nya hängrännor 
och stuprör, toaletterna oljades invändigt, fönster kittades om och stugor målades. 
I sedvanlig ordning bjöds det sedan på gemensam middag i klubbstugan för 17 personer. 
 
Under den inledande delen av sommaren gäckades vi av ett luftproblem i bränslesystemet på 
KA. Genom envisa medlemmars arbete lokaliserades felet till en otät bränslepump. Sedan 
kompletterades detta med andra medlemmars samma envishet att det måste finnas reservdelar att 
tillgå på internet. Mycket riktigt, från en traktor-reservdelssida i Finland kom sedan en pump 
som med framgång monterades och felet var nu åtgärdat! 
Stort tack till alla envisa och kompetenta medlemmar! 
 
Beläggning: 
Totalt bokades 62% av alla 63 tillgängliga veckor. 
Försvarsmakten bokade upp två dagars konferens vilket gläder oss mycket i vår ambition att 
sprida vetskapen om vår fina ö. 
 
Holmvärdarna: 
Den absolut viktigaste resursen är våra fantastiska holmvärdar som ställer upp och tar hand om 
våra gäster. Utan dem skulle det inte vara möjligt att bedriva den verksamhet vi gör. 
Ett stort tack från hela föreningen till er alla! 
 
Stora Tratten stängdes sedan som vanligt till hösten. Bryggor och bojar till inre hamnen togs upp. 
Allt frostkänsligt transporteras bort. Grovsopor transporterades bort. I samband med 
bryggupptagningen konstaterades att bryggornas träram behöver bytas ut, så det jobbet väntar till 
våren. 
 
Veteran- och anhörigstöd 
Flottans Mäns medlemmar är genom Riksförbundet Flottans Mäns försorg kollektivt anslutna till 
Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR). SMKR är huvudman för de militära 
kamratföreningarnas verksamhet med psyko-socialt stöd till försvarsmaktens veteraner som 
deltagit i internationella insatser. Vår förening har kontaktmän som genomgått SMKR utbildning 
och är beredda att lämna sådant stöd. 
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Knopar och stek 
Arbetsgruppen Knopar och Stek har sedan snart fyra år tillbaka träffats i Skeppsgossekårens 
lokal i hanverkskasernen på Skeppsholmen. Där har ett gäng som vill bevara kunskapen om 
sjömaningsarbeten med tågvirke samlats så gott som varje torsdag. Förutom knopträning har 
man löst nationella och internationella problem, druckit kaffe och haft det allmänt trivsamt. 
Förutom att tillverka nytto- och prydnadsföremål av tågvirke har gruppen också gjort utflykter 
till marina miljöer. Under år 2016 tvingades gruppen att lämna Skeppsgosselokalen men har som 
ersättning fått tillgång till en lokal i af Chapmans akterskepp.  
 
Ekonomi 
År 2016 redovisar en förlust på 77 087 kronor. Den är dock högst medveten och beror på 
styrelsens beslut att under 2016 låta bygga en ny brygga vid Stora Tratten. Bryggan med 
kringarbeten kostade 229 443 kronor. För att finansiera arbetet användes Trattens 
investeringsfond om 113 748 kronor samt att 100 000 kronor togs ut från föreningens sparkonto. 
Frånsett denna exceptionella utgift har föreningens ekonomi varit god, mycket tack vare 
generösa gåvor från föreningens medlemmar. Med ett vikande medlemsantal och därmed 
följande lägre inkomster från årsavgifter är gåvorna av stor betydelse.  
Styrelsen föreslår att årets förlust balanseras i ny räkning. Se i övrigt den särskilda ekonomiska 
redovisningen.  
 
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 har flutit bra tack vare ett stort engagemang hos styrelsens samtliga medlemmar.  
Jag har varje år skrivit att vi behöver många 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. 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 har vi nu kunnat 
investerat i en ny brygga till Stora Tratten. Bryggprojektet tog ett djupt tag i kassan och 
minskade vår likviditet men vi hoppas att den ska leda till att än fler hittar till vår underbara ö. 
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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 Lille Jul på Cinderella vilket samlade ett 40-tal deltagare. Det blev en mycket lyckad 
fest även om det var fullsatt på fartyget. Tack klubbmästare och kansli för detta! 
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 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 det sammanhanget är vår uppgift att hissa stor flaggning på af Chapman. 
Detta kräver, om det ska göras örlogsmässigt, 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 Örlogsflottan. Detta har nu en blivit en tradition och 
återkommer årligen i samband med allhelgonahelgen. Krigsseglardagen ersätter tills vidare den 
tidigare traditionen med adventsgudstjänst. 
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 2018 vilket börjar att planeras nu.  
Jag vill tacka alla medlemmar för det stöd vi fått under året och vill slutligen särskilt tacka 
Styrelsen, Kansliet, Flaggvakten och Stora Trattenkommittén för det hängivna arbete som 
lagts ned under det gångna verksamhetsåret.  
 
 
Stockholm den 28 februari 2017  
 
 
Örjan Sterner 
Ordförande 
 
 
Lennart Bresell   Birgitta Nordenbris  Krister Hansén 
 
 
Lars-Göran Gahmberg  Krister Lundvall   Fredrik Scholander 
 
 
Sven Sahlsten 


