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Tänker jag tillbaka på varför
jag gick med i FRO så var det
framför allt för att jag ville göra
min insats för samhället. Eftersom jag inte fick göra värnplikten kändes det rätt just då.
Att jag sedan var intresserad av
kommunikation och elektronik
gjorde valet av organisation enkelt.
Att jag gick med och engagerade
mig har jag hittills aldrig ångrat.
På köpet fick jag en meningsfull
fritid, bra utbildning och dessutom
många vänner runt om i Sverige.
Flera gånger har jag också
fått nytta av mina kunskaper
som FRO har gett mig.
En av de mera dramatiska gångerna var under tsunamin i Asien 2004
då jag hjälpte till på svenska ambassaden i Bangkok under ett par dagar.
Att jag blev rekryterad av FRO
stämmer inte. Jag rekryterade mig
själv genom att jag var tvingad
att välja något annat istället för
värnplikten. Det är nog också det
som till viss del ligger FRO till
last nu. När vi hade 47-årstilldelning behövde vi inte jobba så
mycket med rekrytering eftersom
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medlemmarna kom med ändå.
Numera måste vi jobba hårt
för att få nya medlemmar.
Det är ute i avdelningar och förbund som denna rekrytering i första
hand måste ske. Det är där man vet
vilka lokala aktiviteter man kan
erbjuda medlemmarna. Självklart
innebär detta att det måste finnas intressanta aktiviteter för medlemmar.
När förbunden hade möjlighet
att komma med synpunkter på den
”nulägesrapport” runt rekrytering
som togs fram under 2008 svarade bara två förbund! Tack FRO
Elfsborg och FRO Östergötland
för det. Men vad hände med alla
de övriga förbunden? Behöver de
inte rekrytera fler medlemmar?
Det spelar ingen roll hur framtiden ser ut för FRO med alla dessa
utredningar som pågår runt frivilligheten. Vill vi att vår organisation ska fortsätta att leva måste vi
rekrytera – vare sig vi får mycket
eller lite pengar oss tilldelade.
Vore det bara att dubbla antalet medlemmar så borde
alla sanna FRO:are se till att
skaffa familjemedlemsskap. På
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Vi måste jobba hårt för att få nya medlemmar
– och vi måste göra det tillsammans
det sättet skulle vi kunna öka
medlemsantalet ordentligt.
Men det
räcker inte
med familjemedlemmar, även
om dessa
är mer än
välkomna.
Vi behöver också
aktiva
medlemmar som
vill engagera sig på
Fredrik Andersson,
ersättare i Centralsty- olika nivåer
inom FRO.
relsen
Det
finns fortfarande eldsjälar runt om
i landet men vi behöver fler. Flera
förbund berättar också att man ser
ett visst nytt inflöde av medlemmar
efter ett par år av minskning.
Fortsätt kämpa med rekrytering och hitta eldsjälarna
som vill jobba med detta.
Fredrik Andersson
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Omslagsbild
Sandra Persson, Västerås, gillar att köra
bandvagn, här vid FFK:s samverkansövning i Östergötland i augusti 2008.
(Foto Niclas Gylered)

Frivilligverksamheten kommer att förändras
Osäkerheten om effekten av den så
kallade Körlofska utredningen är stor.
När detta läses har frivilligorganisationerna lämnat sina remissvar och
frågan går nu vidare till riksdagen.
– Inom FRO får vi inte gripas av panik utan försöka hålla huvudet kallt
och se över hur vi ska fortsätta att
profilera oss inom vårt viktigaste och
största område: huvudmannaskapet för lednings- och sambandtjänst
inom hemvärnet, säger Georg Guldstrand, vice ordförande, FRO, och
ansvarig för utformningen av FROs
remissvar.
Detta remissvar säger bland annat
att FRO anser att det bör finnas kvar
utpekade frivilligorganisationer som
stödjer Försvarsmakten och det civila samhället.
Vidare att FRO är positivt till ren
uppdragsstyrnig och utökar gärna
samarbetet med övriga organisationer. Samarbetet ska dock utformas
av organisationerna själva och vara
frivilligt.
– Det är klart att vi ska jobba så
effektivt som möjligt, säger Georg.
Vi föreslår även att eventuella förändringar bör börja gälla först 2011
för att organisationerna ska hinna
anpassa sig till nya förutsättningar.
Ingen anledning till panik
Centralstyrelsen tycker inte att det
finns anledning till panik eftersom
det kommer att ta tid att ändra inriktningen inom frivilligverksamheten och riksdagen ännu inte har fattat något beslut.
– Om riksdagen fattar beslut under
våren är tanken att förändringarna
ska börja gälla från 2010, säger Georg. Den nya Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, som
ersatt KBM, och Försvarsmakten
kommer sannolikt inte hinna göra
några större förändringar när det gäller vem som ska hjälpa dem med upp-

dragsutbildningar inför 2010 med så
kort varsel. Vi har alltså tiden på vår
sida, även om vi inte kan slå oss till ro.
För förändringar blir det – även om
ingen idag kan säga hur och när.
Verksamheten inom förbund och avdelningar måste bedrivas på ett bra sätt
så att nya medlemmar lockas till organisationen. Medlemmar som sedan
kan bemanna de uppdrag FRO har.
– Det finns fortfarande alltför många
luckor och det är vi inte tillfreds med.
Med en förändrad frivilligverksamhet kan man också räkna med att andra aktörer dyker upp på marknaden.
Det blir helt enkelt konkurrens om
uppdragen och en del uppdrag kan
försvinna. Försvinner uppdrag kommer pengar också att minska, alternativt utebli, eftersom de stödmedel
FRO får idag kommer att ingå i uppdragsmedel.
FRO utan generalsekreterare?
– En viktig fråga som vi måste ta
ställning till är hur ett FRO utan
militära uppdrag skulle kunna se ut,
säger Georg. Då kan vi troligen inte
längre ha en central ledning med generalsekreterare och kansli. Ett kansli
som i praktiken idag även stöder den
lokala verksamheten med en del arbete. Centralstyrelsens roll kommer
troligen att bli förändrad.
Utökat samarbete med övriga
organisationer inom frivilligheten
kommer att bli nödvändig.
– Däremot tror jag inte att vi kan
utse någon av de nuvarande organisationerna att ta över ansvaret helt.
En paraplyorganisation, där man
delar på olika funktioner inom administration och ekonomi, kan vi säkert enas om, men då måste det vara
något helt nytt. Jag tror ingen idag är
villig att överlåta ”styret” åt någon
av de befintliga organisationerna.
Vem skulle våga föreslå att AIK
och Djurgården slogs ihop till ett
Stockholmslag?

Eva Neveling

FRO utan generalsekreterare och kansli?

– Stora förändringar väntar FRO, men
det finns ingen anledning till panik,
säger Georg Guldstrand, vice ordförande i FRO.

Georg tror att en viktigt uppgift för
Riksstämman 2010 blir att ta ställning till anpassningar FRO måste
göra om riksdagen fattar beslut i den
”Körlofska utredningens” riktning.
Ingenting förblir som det varit
– Och där är jag orolig, säger Georg.
Hur ska vi få FRO:s medlemmar att
förstå att en förändring är nödvändig? De flesta som varit med länge
räknar med att allting ska förbli som
det alltid varit, statliga utredningar
eller ej.
– Det är det enda vi kan vara helt
säkra på: förändringar kommer och
vi kommer att tvingas tänka om på
de allra flesta punkter.
Georg ser gärna att många fler engagerar sig på FRO:s diskussionsforum på hemsidan, www.fro.se.
– Väck diskussionen själv eller
haka på där det redan finns inlägg.
Ju mer vi diskuterar omställningsfrågor desto bättre förberedda är vi när
vi måste förändra FRO. n
Eva Neveling
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Vägverksuppdraget

Rakel, HF-radio och flygradio i centrum
under utbildningshelg i Borlänge
Ett tjugotal FRO:are träffades i
Borlänge i slutet av januari för att
utbildas i ny teknik i Vägverkets
radiobandvagnar. Förutom de som
fick sin grundutbildning för ett år
sedan deltog även tolv nya med särskild inriktning på Norrland. Från
Vägverket deltog instruktörerna
Rolf Rudman och Kjell Israelsson.
– Helgen har ägnats åt grundutbildning för de nya och genomgång av
ny teknik för dem som är med sedan
tidigare, säger Niclas Gylered, FROs
handläggare för Vägverksprojektet.
Genomgångarna har framför allt
gällt Rakel, HF-radio och flygradio.
Rakel används redan av flera polismyndigheter och kommer att vara
det helt dominerande systemet inom
några år. Traceline, ett dataprogam
för att kunna se var fordonen är någonstans med hjälp av GPS, visades
också upp. Alla fordon som har gps

går sedan att följa på dataskärmen.
Rekryteringen till Vägverksuppdraget har skett både med hänsyn till
erfarenhet och kunskaper men också
till geografisk placering.
– Vi strävar efter en bred spridning
eftersom vagnarna är utplacerade
över hela Sverige. Vi har FRO:are
från Kalix i norr till Malmö i söder,
från Göteborg i väster till Gotland
i öster. Tyvärr har vi bara en tjej,
Sandra Persson från Västerås, men vi
rekryterar gärna fler.
Radiobandvagnarna är placerade i
Borlänge och Jönköping. Den tredje
kommer att placeras i Sollefteå under
våren. Grupperna består av sex personer, en gruppchef och fem systemoperatörer. På sikt räknar Niclas med
att alla ska kunna köra bandvagn.
Hittills har alla ännu inte hunnit få
bandvagnsutbildning.
Någon stor nyrekrytering kommer
inte att ske under 2009, men intres-

serade får anmäla intresse eftersom
det kan bli ytterligare behov av personal.
De tre radiobandvagnarna bildar
tillsammans med drygt 60 vanliga
bandvagnar en nationell resurs som
kan användas av andra myndigheter
vid behov. En tjänsteman i beredskap, en så kallad Tib, fungerar som
Vägverkets kontaktperson. Dit kan
myndigheterna vända sig vid behov.
– Målet är att vi ska kunna rycka
ut inom ett dygn, snabbare om det
är möjligt, förklarar Niclas. De här
bandvagnarna ska dock användas
som komplement till ordinarie resurser i kommuner och landsting.
Aktuella insatser kan vara vid skogsbränder, översvämningar, extrema
snöoväder och stormar.
Hittills har styrkan inte behövt
rycka ut.
– Några gånger har vi varit förvarnade men inte behövt rycka ut.
I vecka 35 kommer en övning genomföras i Sjöbo i Skåne. Där ska FRO samarbeta med FFK, FAK,
Svenska
Kraftnät,
Vägverket, Banverket,
lokala räddningstjänsten samt polisen.
Vägverket kommer
att delta med två radiobandvagnar och ett
antal ”vanliga” bandvagnar i övningen. En
Molosvagn
kommer
troligen också att vara
på plats.

De nya i Vägverksuppdraget får en genomgång av radiobandvagnarna. (Foto Christer
Ekberg)
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– Många efterlyste praktik under utbildningshelgen
i Borlänge, säger Niclas.
Under veckan i Sjöbo ska
allting prövas i praktiken.
Då blir det verkligen tillfälle
att köra bandvagn och att
prova systemen.
Niclas hoppas på ytterligare en övning under våren
men där har beslut ännu
inte fattats.
Hela FRO:s styrka med
Vägverksavtal ska vara fullt
operativ i januari 2010. n
Eva Neveling

Tomas Svensson, t v, och
Anders Weiss lär sig den nya
kortvågsradion.
(Foto Christer Ekberg)

Vägverkets radiobandvagn
inifrån. Från vänster Ulf Malmgren, Jan Thillas, Per Rosqvist
och Peter Ivarsson-Rudman.
(Foto Niclas Gylered)
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Molosvagn under vinterövning.
(Foto Torbjörn Söderberg)

Nytt Molosavtal
Ett nytt avtal har tecknats mellan
Svenska Kraftnät och FRO. Samtliga personliga avtal med SvK sägs
upp enligt speciellt utskick till berörda. Förändringen innebär att
samtliga med Molosavtal i fortsättningen kommer att teckna avtal med
FRO, som i sin tur sluter avtal med
Svenska Kraftnät.
– Den här förändringen har gjorts
för att förenkla administrationen,
och gäller samtliga organisationer
som jobbar mot SvK, förklarar Hans
Andersson, som är handläggare för
Molosprojektet.
Andra nyheter i Molosprojektet är
att nya kursplaner kommer att lanseras under 2009. Alla Molosanknutna
kommer att få ny utbildning på Toyotas terrängbil. Det kommer också att
bli nya teknikkurser eftersom Molosvagnarna stegvis förses med ny teknik. Repetitionskurser kommer ock-
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så att genomföras så att personal som
var med från början nu får komma i
kapp i den tekniska utvecklingen.
Rekryteringen har gått litet trögt
den senaste tiden och Hans tillsammans med Svenska Kraftnät efterlyser Molospersonal framför allt från
förbunden i norr.
Målet är att det ska finnas åtta fullt
utrustade Molosbesättningar i landet:
Boden, Härnösand, Borlänge, Boxholm, Järfälla, Trollhättan, Torsås
samt Åsbro utanför Örebro. Samtliga
Molsvagnar är utplacerade.
– Grundbesättningen är sex personer per Molosenhet vilket gör totalt
48. Till detta kan vi ”överrekrytera”
med 50 procent för att klara framtida
behov och avgångar. Lokalt kan man
alltså vara 8-9 stycken och man kan
då stötta andra Molosenheter vid
uppdrag som är personalkrävande.
Hans vill gärna be Molospersonalen att satsa på ”kompisrekrytering”.

– Berätta för dina kompisar att
det här är ett kul uppdrag, där du
får lära dig mycket nytt och komma
i kontakt med ny teknik. Dessutom
får du möjlighet att göra en viktig
insats när det bränner till. Vi vet ju
alla hur viktiga Molosinsatserna har
varit vid stormar, skogsbränder och
liknande.
Hans vill avsluta med följande:
– Du behöver inte vara fullärd för
att få skriva avtal för Molostjänstgöring. Utbildningen får du av oss. Och
vi ser gärna både killar och tjejer med
teknikintresse som har möjlighet att
teckna civilt Molosavtal. Det betyder
att du inte kan ha hemvärnsavtal eller annat samtidigt. Körkort lägst
klass B är också ett krav. n
Eva Neveling
FOTNOT. Är du intresserad ska du
snarast höra av dig till Jan Asplund, jan.
asplund.fro.se, som är rekryteringsansvarig för Molos.
Teknikkurs Molos (FRO 85M) går vecka
17 i Härnösand.

Ny klädprofil
för Molos
Under våren kommer all personal
i Molosgängen att få nya kläder.
Det har visat sig att Molospersonal
under olika uppdrag har förväxlats
med linjearbetare och annan el-personal av både allmänhet och arbetare från elbolagen.
Det vill Svenska Kraftnät nu komma ifrån och har därför i samarbete
med FRO enats om en ny profil som
tydligt ska visa vilken uppgift man
har.
De nya kläderna består av gula
fluorescerande jackor och byxor och
blir enhetliga för samtliga frivilligorganisationer som arbetar med
Svenska Kraftnät. n
Pekka Hakkarainen

Först ut i de nya kläderna är
nyblivne Molosoperatören Kjell
Ingvarsson från Göteborg.
(Foto Pekka Hakkarainen)

Nya civila uppdrag för FRO
Sambandsutskottet har under 2008
inventerat tänkbara nya civila uppdrag. Följande uppdragsförslag bearbetades vidare under hösten 2008
och januari 2009.
Från organisationen Nationella Telesamverkansgruppen, NTSG, har erhållits ett uppdrag att sköta trådlöst
stabssamband i olika former (HF,
UHF/VHF, satellittelefoni) främst
vid en övning under våren 2009. Om

resultatet blir lyckat kan FRO räkna
med återkommande uppdrag.
NTSG är ett samverkansforum för
operatörer inom trådlös kommunikation, framför allt
mobiltelefoni,
som behöver reservsamband mellan
sina driftsledningscentraler vid ett
eventuellt bortfall av elkraft.
Räddningsverket (numera MSB)
har beviljat pengar för att starta en
utbildning i ”Elsäkerhet i hemmet”
avsedd för enskilda medborgare.

Utbildningen ska genomföras lokalt av förbund/avdelningar. Under
2009 planeras 78 åttatimmarskurser
fördelade på de olika förbunden.
Luftfartsverket bedriver övningsverksamhet (katastrofinsatser vid
flygplanshaveri etc). För närvarande
sker detta på Arlanda.
FRO Stockholm har engagerats för
att säkerställa det interna/externa
sambandet vid dessa övningar.
Övriga större flygplatser i landet
står sedan på tur, varvid liknande
uppgifter blir aktuella för respektive
förbund. n
Gunnar Unger
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Underrättelsetjänsten avgörande
för gott stabsarbete
Rätt information och information i
rätt tid är nyckelord för gott stabsarbete. Den stab som har en väl
fungerande underrättelsetjänst har
också alla möjligheter att ligga steget före. Pilotkursen som Försvarsutbildarna ordnade i stabs- och underrättelsetjänst var därmed precis
vad alla väntat på. Ett tjugofemtal
förväntansfulla deltagare från tre
olika hemvärnsbataljoner samlades på Väddö en kall och frostig
januarihelg för att lära sig mer.

Kurschefen och instruktörerna, de
flesta FRO:are, satte omedelbart
nivån för kursen – här skulle man
diskutera och byta erfarenheter, inte
bara bli matad.
Både ålders- och erfarenhetsnivån
var väl spridd i gruppen, så det borgade för ett brett underlag att utgå
ifrån. Diskussionens vågor gick också höga.
Underrättelsecykeln (planering, inhämtning, bearbetning, delgivning)
och informationscykeln utgjorde ba-

sen för kursen. Titti Karlström berättade och diskuterade sig tillsammans
med deltagarna igenom hur man kan
arbeta med underrättelseverksamhet
i en stab och varför.
Självfallet måste man också känna
väl till informationens väg genom
staben. Utan förståelse för det, riskerar man att meddelanden inte kommer dit de ska eller att de inte finns
registrerade om man behöver söka
efter dem vid ett senare tillfälle.
Vilka listor och tablåer kan man
alltså behöva förutom en meddelandeblankett? Och vad måste en meddelandeblankett egentligen innehålla
för att fungera?
Ett uppskattat inslag under helgen

Litet spel där informationen skulle upp på lägeskartan.
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var grupparbetet om försvar av stabs
plats. Stabsplatsen måste vid behov
kunna försvaras och man behöver
också planera för vem som gör vad.
Detta är något man ibland glömmer
att ta med i stabsarbetet, trots att det
är så viktigt.
Extra trevligt var givetvis att komma ut i solen och undersöka försvarsmöjligheterna på plats. Men att just
Väddö kursgård nog inte är något
lätt objekt att försvara med begränsade resurser kom grupperna snabbt
fram till.
Organisation och ledningsmetodik
är andra bitar som också måste falla
på plats för att en stab ska fungera.
Hur arbetar egentligen L1, L2 och
L3 och vad innebär det för stabens
uthållighet? Vilka stabsfunktioner
bör man ha på olika typer av staber
och vilka sektioner arbetar de i sin
tur i?
Vilka styrande dokument har vi att
rätta oss efter och vad innehåller de?
Procedurord och uttryck
Ra 180 har börjat användas allt mer
allmänt inom hemvärnet. Det blev
därför också en genomgång av denna
radio så att alla kunde hantera den i
de övningar på kursen där informationen gick via radio.
Eftersom det sambandsreglemente,
som varit gällande i snart två år, inte
alltid är så välkänt blev det även en
kort duvning i detta med ”this is”,
”roger”, ”over” och lite annat av gällande procedurord och uttryck.
Självklart måste också alla i en stab
kunna föra lägeskarta och uppdatera
denna vid behov.
Grupperna kastade sig med liv och
lust in i övningen med UTM-kartor,
oleat och färgpennor. De som kunde
lite mer hjälpte de andra och det blev
verkligen bra kartor att visa upp.
Sist men inte minst – hur möblerar
man egentligen en stab i hus och i
tält? Grupparbetet med detta visade
att det sannerligen finns fler bra lösningar på samma uppgift.
Nu väntar alla bara på att det blir
en fortsättningskurs i stabs- och underrättelsetjänst. n
Text och foto:
Marie Nedinge

Hjälps man åt med att rita in tecknen på lägeskartan går det mycket lättare.

En av grupperna diskuterar organiserandet av försvar av stabsplats under överinseende av kapten Kjell Karlström med hunden Sigge.
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