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”Därför väljer vi FRO
för sambandsuppdraget
under Vikingarännet”

•Tuffa beslut på Riksstämman
•Framtidens FRO

•Så blir ”nya” hemvärnet

Du avgör FRO:s framtid
Orosmolnen kring vår ekonomi
är många, men man måste ändå
skingra molnen och identifiera vilka
som är vita, mörka eller rent av
ovädersmoln.
Prognosen är inte genomgående
dyster, utan det finns klart väder
också.
Uppdragsverksamheten är ett
sådant vitt moln. Här är det ganska
klart att FRO kommer att få betalt
för den utbildning som vi genomför och som är uppdragsrelaterad.
Här hänger det mer på oss själva i
vilken omfattning vi kan genomföra
uppdragen.
Ett betydligt mörkare moln är
overheadkostnaden, alltså den
kostnad som måste finnas för att vi
över huvud taget ska kunna ta några
uppdrag och genomföra utbildningar.
Här är det oklart vad som kommer att ske. Om uppdragen ska
kunna genomföras måste vi få
täckning för de kostnader som är
förenade med utveckling, genomförande och redovisning etc.
Det kan inte vara meningen att vi ska
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sätt får till en lösning, som tryggar framtiden för statens behov av
frivilliga (personalförsörjning) och
att antalet utredningstimmar kan
minimeras jämfört med tidigare
utredningar.
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Benny Nord är kassaförvaltare
i centralstyrelsen.

För att vi över huvud taget ska
kunna fortsätta föreningsverksamheten måste vi räkna med höjningar
av föreningens medlemsavgifter på
förbunds- och central nivå. Tittar
man på jämförbara organisationer
har vi en mycket låg medlemsavgift.
Som föreningen FRO:s kassaförvaltare ser jag det som en avgörande
för vår överlevnad att genomföra
kassaförstärkningar på föreningssidan. Den budget som RS kommer
att få ta ställning till 2010 kommer
att spegla den kommande ekonomiska situationen.
Att så i grunden förändra den
ekonomiska basen innebär tuffa
beslut för oss, men jag är övertygad
om att vi är mogna och kapabla att
ta detta ansvar.
Benny Nord

Webbplats
På www.fro.se finns kontaktuppgifter
för samtliga FRO-förbund.
Adressändring
Vid adressändring kontakta eget förbund.
Ekonomi: Susanne Hänel
E-post: ekonomi@fro.se, 08-528 077 32
Admistration: Helena Battersby
E-post: adm@fro.se, 08-528 077 31
Chefredaktören förbehåller sig rätten
att redigera i allt inkommet material.
Nästa nummer kommer i v 24, 2010.
Material senast den 17 maj.
Omslagsbild
Vikingarännet blev ett omfattande sambandsuppdrag för FRO Stockholm.
(Foto Marie Nedinge )

FRO utan föreningsstöd?

Hur ledamöterna kommer att förhålla
sig till centralstyrelsens propositioner
blir avgörande för FRO:s framtid.
Hoppet står nu till väl förberedda och
engagerade ledamöter.
Det stöd de frivilliga försvarsorganisationerna får i framtiden kallas
OH-peng (ersättning för overheadkostnader) och utgår endast för de
uppdrag som organisationen utför.
Frågan är hur det ekonomiska stödet för övrig verksamhet, till exempel
föreningsverksamheten, ska se ut i
framtiden.
Intressekonflikt oundviklig
Eftersom huvuddelen av medlemmarna, 75 procent, endast engagerar
sig i ”föreningsverksamheten” är en
intressekonflikt oundviklig mellan de
medlemmar som åtar sig avtalsuppdrag och de som stödjer verksamheten
genom sitt medlemskap.
Därför är det avgörande för FRO:s
framtid att vi fattar beslut som anpassar oss till verkligheten. Och inser att
ingenting förblir som det har varit.
I skrivande stund vet vi inte vilka
motioner som kommer in. Av de
propositioner som centralstyrelsen
lägger fram är några helt framtidsinriktade anpassningar för att skapa
handlingsfrihet.
Egna Medel
Den förändrade ekonomin har debatterats flitigt i FRO:s webbforum.
Centralstyrelsens uppgift är att skapa
ekonomiska förutsättningar för verksamheten. Därför föreslår vi att FRO
skaffar sig en ”föreningsbudget” för
utgifter som finns centralt för våra

medlemmar. Likaväl som att vi skapat
en avskalbar ledningsorganisation
(en flexibel organisation som går att
förändra efter behov och ekonomiska
resurser) bör FRO:s centrala ekonomi
för våra uppdrag och föreningsekonomin vara åtskilda.
Vilka poster ska då vara med i Egna
Medel? Vilken ambitionsnivå ska vi
ligga på och vad får saker och ting
kosta. Det gäller allt från utgifter för
riksstämma, centralstyrelse, AVU till
medlemskort och medlemstidning.
Med dessa diskussioner som underlag ska vi fatta beslut om hur stor del
av medlemsavgiften som ska betalas
in centralt.
Det är enkel matematik: kostnader
dividerat med medlemmar. Idag är
den centralt intagna medlemsavgiften
endast 30 kr per medlem och 50 kr för
en hel familj. Den summan täcker inte
ens utskicket av FROnytt.
Hur stor höjning tål vi?
Hur stor höjning tål våra medlemmar?
Är det möjligt att förbunden själva
finansierar viss del av höjningarna så
att de inte drabbar medlemmarna?
Vår budget för Egna Medel ska vara
relevant. Den centrala ledningens arbetsuppgifter ska kunna genomföras
med den budget RS fastställer. Mål
och medel måste gå hand i hand.
Det finns dock kostnadsposter
som ökar då vi har uppdrag. Dessa
ska naturligtvis finansieras av våra
uppdragsgivare.
Var och en ska stå för sina egna
kostnader – uppdragsgivare för sina
och medlemmarna för sina. Det blir en
naturligt följd av att vi inte längre får
stöd för att finnas som organisation.
Ersättning till vissa
befattningshavare
Policyfrågan att kunna ge ersättning
till vissa befattningshavare har blivit
aktuell. Idag finns medlemmar som
gör jobb i ”uppdragsbenet” och dessa

– Besluten på Riksstämman blir
avgörande för FRO:s framtid. Det
kommer att ställas stora krav på
ledamöterna, säger Georg Guldstrand som föreslås bli vald till ny
ordförande i FRO.
arvoderas. Eftersom generalsekreterarbefattningen idag endast är en
halvtidstjänst och andra gör jobb som
GS tidigare gjorde, bör dessa befattningshavare arvoderas. Vi vet inte
heller om vi i framtiden kommer ha
pengar till en GS över huvudtaget.
Det handlar inte om att arvodera
de förtroendevalda i centralstyrelsen,
utan att kunna arvodera medlem i
centralstyrelsen som gör jobb som
har koppling till våra uppdrag. Och
under förutsättning att ekonomin
medger det.
Den ekonomiska situationen gör
också att centralstyrelsen föreslår att
förbunden ska betala sitt deltagande
i vissa centrala aktiviteter.
Det kan innebära att förbund står
för eget boende vid RS eller en ordförandekonferens. Boendestandard
skulle då kunna variera efter förbundets egna önskemål.
En RS eller konferens skulle därmed kunna finansieras med Egna
Medel, med förbundsmedel eller, om
det handlar om uppdrag, med ”OHpengar”.

t

Tre av fyra FRO:are deltar endast i
föreningsverksamheten. Vad händer
med FRO när statens stöd till föreningsverksamheten försvinner nästa
år? Detta är en av de viktiga frågor
som måste avgöras på Riksstämman
i Norrköping sista helgen i maj.

Foto Eva Neveling

FRO:s framtid avgörs på Riksstämman

fortsättning sidan 4
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(fortsättning från sid. 3)

Vita eller gröna uppdrag?
”Viktigt att vi strävar åt samma håll”
En av RS viktigaste uppgifter blir
därför att lägga fast syfte och mål med
alla FRO:s uppdrag.
På så sätt blir det klarare direktiv
till förbunden. Här har vi redan i
remissvar fått kommentarer som att
man upplever en ”ökad militarisering” och att vi tvingar på förbund
avtal och verksamheter som inte har
lokal förankring.
Våra olika medlemsgrupper kommer säkert att ha synpunkter på detta.
Ska förbund kunna säga nej till vissa
typer av uppdrag?
Beslutet kommer att visa FRO:s
centrala ledning hur uppdragen ska
hanteras. Självklart ger det också en
inriktning om hur framtida ”OHpengar” fördelas.
RS kommer också att få ta ställning

till ett antal förslag till ändringar i
stadgarna.
Centralstyrelsen anser att FRO
bör ha en värdegrund inskriven i sina
stadgar. Alla som går en utbildning
inom försvarsmakten ska redan idag
följa och acceptera Försvarsmaktens
värdegrund. Centralstyrelsen har
sett tre alternativ: hänvisa till FM:s
värdegrund och stödja den, kopiera
FM:s eller arbeta fram en egen. Rekommendationen är att FRO beslutar
att följa FM:s värdegrund.
Förslaget från centralstyrelsen är
att hela FRO ska stå bakom FM:s
värdegrund. Vad vi kan hoppas på
är att alla ledamöter läser på vad den
innehåller innan RS.
Värdegrunden handlar till största
delen om hur vi ska förhålla oss till

Tommy Follbring till minne
Tommy Follbring har lämnat oss och
vi känner stor sorg och saknad. Efter
en längre tids sjukdom gick han bort
den 5 januari. Tommy, som blev 65
år, tillbringade sin sista tid på sjukhus med familjen vid sin sida. Våra
tankar går till familjen med Barbro,
Ulf, Lucas, Bo och Dette.
När Tommy blev medlem i FRO
1975 var vi i början av förändringen
från att vara en kamratförening till
att bli en uppdragsorganisation. Under hela sin funktionärsgärning har
Tommy satt föreningen FRO i första
rummet.
Tommy var under många år ledamot i FRO Centralstyrelse och FRO
Kassaförvaltare. Som central funktionär har han stöttat förbunden i stort
och smått.
Tommy har tagit fram handledningar och instruktioner, men även
varit flitig med att besöka förbunden
och hjälpa dem på traven. Vi minns
Tommy särskilt för många och intressanta funktionärsutbildningar, både
centrala och regionala.
Vid dessa tillfällen drev han frågan
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Tommy Follbring
om föreningen i framtiden och han
manade till eftertanke, men lockade
även till många goda skratt.
De som varit på dessa möten vet
vad jag menar. Den kapaciteten och
kunskapen kommer vi att sakna inom
FRO.
I hemmaförbundet, FRO Norra
Skåne, införde Tommy den delegerade
förbundsstyrelsen. Det var en riktig
aha-upplevelse för honom. Han möttes av kommentarer av typen ”nu är
det kul för nu får vi andra också göra
något”. Så kan det gå när man tar

varandra och i övrigt sådant som
återfinns i Diskrimineringslagen
(2008:567).
Vidare kommer FRO:s verksamhetsinriktning för ytterligare fem år
att presenteras. Förslag har också
lagts fram om en gemensam utformning av FRO:s hemsidor. Idag känner
man inte igen sig när man besöker de
helt olika hemsidorna, se sid. 5.
Årets Riksstämma har en avgörande betydelse för FRO:s framtid.
Därför känns det extra viktigt att alla
kommer väl förberedda.
Mötestiden är knapp, vilket naturligtvis beror på ansträngd ekonomi.
Med väl förberedda och förändringsvilliga ledamöter ska vi gemensamt
anta framtidens utmaningar. p
Georg Guldstrand
FOTNOT. Allt underlag inför RS kommer att läggas ut på funktionsarean
RS2010 på FRO:s hemsida. Inbjudan till
stämman gick ut i vecka 9. Kallelsen
skickas ut i vecka 14.

på sig för mycket och det är ju lätt
att det blir så när man startar upp ett
förbund. Denna lärdom ligger djupt
förankrat i förbundet numera.
Det kommer att ta lång tid för förbundet att hämta sig från Tommys
bortgång.
FRO har mist en stark och drivande
kraft och FRO Norra Skåne har mist
sin ”fader”.
I sin ledare i FROnytt i höstas skrev
Tommy att det är dags för betonghäckarna att lämna plats för yngre
krafter. Kloka ord – som det brukade
vara från Tommy.
Han hade redan bestämt sig för att
lämna centralstyrelsen, men stå till
förfogande för enskilda uppdrag. Nu
rycktes han bort alltför tidigt. Vi kommer att sakna Tommy, kanske mer än
han någonsin kunnat föreställa sig.
Som mentor och vän men även som
pådrivare och visionär.
Tommy begravdes i Skepparslövs
kyrka den 22 janauri i närvaro av ett
stort antal FRO-medlemmar, både
nära och fjärran.
Vid begravningsakten fördes FRO
fana av medlemmar från FRO Norra
Skåne. p
Kent Ahlqvist

Bilden av FRO på nätet är brokig med många olika hemsidor från förbunden. Förslaget är att skapa en enhetlig, tydlig och slagkraftig layout som
dessutom ska bli lättare att göra för dem som producerar hemsidor.

Hur ska våra webbplatser se ut?
En gemensam grafisk profil för
webbplatser inom FRO är ett av
förslagen som kommer att läggas
fram på riksstämman i maj. Idag
ser förbundens och avdelningarnas
hemsidor helt olika ut och någon
gemensam inriktning när det gäller
den grafiska utformningen finns
inte.
För en utomstående, som första
gången letar efter upplysning om
FRO via nätet, kan det vara svårt
att förstå att det rör sig om en och
samma organisation. En grafisk profil
måste vara stabil och får inte ändras
för ofta. Det tar tid att arbeta in ett
nytt utseende.
En grafisk profil är ett regelverk
där man gemensamt bestämt hur en
webbplats eller trycksak ska se ut när
det gäller bland annat färger, typsnitt,
logga.
Viktigt känna igen sig
Det viktiga är att den som kommer in
på de olika hemsidorna inom FRO ska
känna igen sig. Framför allt är det viktigt när du besöker någon FRO-sida för
första gången. På riksstämman 2004
behandlades en motion om ensning av
förbundens hemsidor. Motionären föreslog att alla förbund och avdelningar
skulle samlas under www.fro.se med en

och samma grafiska profil.
Centralstyrelsen ansåg då att en
förenings grafiska profil är viktig och
strävan bör vara att likrikta förbundens hemsidor så att besökare känner
igen sig, men man var tveksam till att
ett beslut om likriktning skulle slå
igenom helt varför beslutet blev till
en rekommendation.
Mallar för hemsidor finns på den
centrala hemsidan men de har inte
kommit till användning på det sätt
som riksstämman önskade.
Brokig bild av FRO
Man kan idag konstatera att, med
några få undantag, har varje förbund
sin egen utformning av sin hemsida.
Det förekommer till och med att avdelningar inom samma förbund har
olika utseende på sina sidor.
Betydelsen av en genomtänkt och
enhetlig grafisk utformning blir allt
större när mängden av information
via nätet eller tryckta media hela
tiden ökar.
På nätet, där alltfler hämtar sina
nyheter, strömmar de olika webbplatserna förbi våra ögon. Då gäller
det att fånga intresset direkt, skapa
förståelse för vad som visas – och
igenkännande.
Den som går in på någon av FRO:s
alla webbplatser ska genast känna att det

handlar om FRO och ingenting annat.
FRO, som är en teknikorganisation
med kommunikation och datorstöd på
agendan, måste ha en modern och tydlig presentation på internet. En viktig
del för att uppnå detta är en gemensam utformning av hemsidor. Då går
det inte att ha mer än 20 webbplatser
som alla ser olika ut.
En gemensam profil bidrar till att
det blir enklare att göra webbsidorna.
Tid som frigörs kan ägnas åt att skapa
ett bra innehåll i stället.
I dag får vi kommentarer om att
den centrala hemsidan känns omodern och svårnavigerad. Det kan vara
så, men ett långt större problem är den
information vi visar.
Kvaliteten på innehållet måste ökas,
på både centrala och regionala sidor.
Här har funktionärer i förbund och
centrala handläggare en utmaning.
Ny utformning kommer
AG Information kommer under våren
att ta fram ett förslag till ny utformning av webbplatser. Det finns många
synpunkter och viljor i FRO och det
är viktigt att finna en bra väg framåt.
En arbetsgrupp kommer att skapas
och jobba med frågan. Redan nu kan
du skicka förslag och synpunkter till
hemsida@fro.se p
Kent Ahlqvist
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Folklig förankring
nödvändig
om militära insatser
ska lyckas
– EU har de bästa möjligheterna att
klara och bidra till att internationella kriser kan tas om hand.
– Inför vårt ordförandeskap hade
Sverige fyra prioriteringar som
handlar om att stärka EU:s resurser
på detta område. När jag idag summerar våra insatser kan jag säga att
vi lyckats på alla fyra områdena och
än bättre.
Försvarsministern Sten Tolgfors såg
också påtagligt nöjd ut när han vid ett
seminarium i Folk och Försvars regi

Militärt klarar vi tio dagars
beredskap, men gör vi
det politiskt?

Försvarsministern

berättade om EU:s försvarssamarbete
i allmänhet och de resurser man utvecklat i Östersjön med ett maritimt
samarbete.
De fyra prioriteringarna var (och
är):
1. Öka flexibiliteten hos stridsgrupperna
– NBG 08 var en utomordentligt
välutbildad och engagerad grupp som
inte användes. Den kostade en miljard
kronor att bygga och lika mycket om
den hade satts in i ett uppdrag.
Sten Tolgfors tog upp problemet
med att insatser av detta slag också
måste ha en förankring hos skattebe-
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talarna. Annars ställs snart frågan om
det berättigade i satsningen.
– Militärt klarar vi tio dagars beredskap, men gör vi det politiskt, undrade
han retoriskt.
Som exempel nämnde försvarsministern den uteblivna insatsen i Tchad,
där man hade ett antal (fem) möten för
att diskutera och en mängd informella
kontakter på ministernivå i EU, men
ingenting hände.
Man hade helt enkelt inte den politiska beredskapen för det man militärt
klarade av.
Detta var den viktigaste anledningen till att man måste öka flexibiliteten
i användningen av stridsgrupper.
Kanske kan och bör de användas för
andra uppdrag och insatser än de
ursprungligen var ämnade för?
2. Sjöbevakning
Deltagarna i seminariet fick se en
mycket speciell film om maritim övervakning och samarbete i Östersjön,
Sucbas (International Sea Surveillance
Co-operation).
Avsikten är att visa EU att det går
och hur man kan göra det. Av de nio
Östersjöländerna har åtta engagerat
sig på olika nivåer i Sucbas, medan
Ryssland valt att stå utanför.
Dessa länder utbyter manuellt information dagligen. Sverige, Danmark,
Finland utbyter dessutom information
elektroniskt i realtid.
– Med filmen vill vi visa att det går
att använda befintliga system för att
utbyta information och använda den
strategiskt och praktiskt.

Försvarsminister Sten Tolgfors informerade om Sveriges prioriteringar i försvarssamarbetet inom EU vid
ett frukostseminarium i Stockholm.
(Foto Pawel Flato)

Samarbete runt Östersjön
Filmen visade hur de tre Östersjöländerna samarbetar och delar information. Sedan gav man ett praktiskt
exempel på hur det kan gå till med
snabba båtar, flyg och insatser av
polis, kustbevakning och marin i
samverkan.
Sten Tolgfors betonade att denna
utveckling inom andra EU-regioner
inte i första hand är en politisk, utan
en juridisk fråga. Vad innebär det om
grannländer (och andra) får insyn i
och tillgång till nationell (känslig)
information?
– Samarbetet inom Sucbas kostar
200 000 kronor om året. Vi bygger
inte nya system utan använder de
gamla och Östersjöländerna går in i
samarbetet efter egen förmåga.
3. Civilt-militärt samarbete
Varje konflikt har två sidor: en militär och en civil. Sten Tolgfors gav exempel från Afghanistan. Isaf samordnar
de militära styrkorna, EU har ansvar
för polisinsatser och FN för de humana
insatserna. Här är kommunikation och
samband avgörande för framgången.

Dags att prova gratisprogram
– Ska man lyckas i krishanteringen
måste detta samband vara förberett
långt innan insatsen, sa försvarsministern och gav som exempel hur Sverige
tagit en ledande roll genom satsningen
på C17-plan som kan användas i olika
insatser.
Civilt och militärt samarbete
Den svenska insatsen utanför Somalias kust innebär ett civilt och militärt
samarbete mellan Kustbevakningen,
(flygplan) och Försvarsmakten, (kustkorvetter).
– Sedan vet vi självklart att dessa
insatser inte löser några problem eller
orsakerna till krisen. De finns på land
och här arbetar EU för att i första
hand bidra till träning av Somalias
säkerhetsstyrkor.
– Och denna utveckling har vi
mycket att tacka Försvarsmakten för
som har efterfrågat mer civilt samarbete, berömde Sten Tolgfors.
De kommande kontraktsförbanden bygger på att deltagarna kan gå
ur civila uppdrag för att genomföra
militära och sedan återgå till sitt yrke
igen.
– Självklart vore det en stor fördel
om vi hade ett sådant samarbete att vi
kan ”beställa” vilka yrken vi behöver
för ett visst uppdrag. Detta kräver
både samsyn och samarbete.
4. Försvarsindustri på lika villkor
– EU har 27 marknader. USA har
1. Om vi ska lyckas genomföra EU:s
grundfundament om konkurrens på
lika villkor krävs öppenhet. Detta är
särskilt viktigt för Sverige, där försvarsindustrin tillverkar 90 procent
för en exportmarknad.
Nu är Spanien ordförandeland och
Sten Tolgfors konstaterade åter ganska
nöjd att Sveriges prioriteringar också
blir det nya ordförandelandets.
Sverige valde en annorlunda modell
– att låta EU:s försvarsministrar på ort
och ställe följa hur man arbetade fram
Sucbas-filmen. Det hade säkert en viss
påverkan i hur EU:s försvarsministrar
reagerade och agerade.
Att välja mellan konferensstolar
och powerpoint-presentationer respektive filminspelning var nog inte
så svårt. p
C-H Segerfeldt

Här kommer tipsen du längtat efter
Numera finns det många bra olika
gratisprogram som i vissa fall ersätter kommersiella program fullt ut.
Denna gång kommer två tips på
gratisprogram, ett officeprogram
och ett för att kryptera information.
Bägge programmen finns för operativsystemen Microsoft Windows,
Linux samt även för Mac.
Ibland hör jag dem som är skeptiska
till ”gratisprogram”. Framför allt
när det gäller support. Vart ska man
vända sig om man får problem?
Den bästa supporten finns på till
exempel sökmotorn Google. Många
”gratisprogram” används av massor
människor runt omkring i världen och
oftast finns det andra som haft samma
eller liknande problem. Många delar
med sig av lösningarna via olika
forum.
Visste du förresten att sökmotorn
Google har en del av som är mera
inriktad mot Linux?
Sök efter Linuxrelaterade frågor på:
www.google.com/linux
Officeprogram
Många använder säkert Microsoft
Office för att skapa dokument och
kalkyler m.m.
Numera finns det en fullgod ersättare till Microsoft Office som dessutom
är gratis att använda. Detta Officepaket heter OpenOffice. I detta paket
finns Writer (motsvarar Word), Calc
(motsvarar Excel), Impress (motsvarar
Powerpoint), Base – databashanterare,
samt även några små paket till.
Man kan öppna samt spara till en
mängd olika format, däribland Microsoft Office format.
Du kan även skapa PDF-filer med
en enkel knapptryckning.
Är man en vanlig användare som
inte har massor specialskapade makron har man inga problem att anpassa
sig till Open Office. Och även om man
skulle ha egenskapade makron kan
det vara värt att prova och se om dessa
fungerar eller går att konvertera.
Nästa gång du funderar på att köpa
nytt officepaket, ta en titt på denna

förnämliga ersättare som dessutom
är gratis.
Kryptering
Säkert har du använt USB-minnen
som du sparat någon typ av känslig
information på.
Förhoppningsvis har du koll var
ditt USB-minne är, men det är enkelt
att glömma sitt minne i en dator eller
tappa det. Om olyckan är framme vill
man ju inte att den som hittar minnet
ska kunna ta del av informationen på
en enkelt sätt.
Då kan man använda programmet
TrueCrypt som är ett mycket bra
program för att till exempel kryptera
USB-minnen.
Med TrueCrypt så kan man skapa
en krypterad del på USB-minnet. När
du vill skydda något så ”mappar” du
upp den krypterade delen. Den syns
sedan som en egen enhetsbokstav i
utforskaren eller motsvarande program.
I denna katalog lägger du sedan
filerna du vill ska vara krypterade.
En fördel är att du även kan skapa
en ”traveldisk” som gör att du inte
behöver installera något på datorn.
Du kan alltså ha allt du behöver för att
kryptera med dig på USB-minnet.
Läs gärna igenom Truecrypts webbsidor där det finns bra information.
Tänk även på att använda ett långt
och ”bra” lösenord om du väljer
denna metod.
Kände ni redan till dessa två program? Ta då detta som en påmminnelse att det faktist finns ”gratisprogram”. Alla ni andra – prova gärna
själv att installera och se om ni gillar
dem. Tänk på att det precis som vanligt är viktigt att även hämta senaste
versionerna programmen. Detta för
att ”täppa till” de eventuella brister
som upptäcks. p
Fredrik Andersson
Här hämtar du programmen
OpenOffice
www.openoffice.org
TrueCrypt
www.truecrypt.org
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Övningar i snön
skapar gemenskap
Hemvärnet står inför flera stora
förändringar. Nytt utbildnings- och
övningssystem, bataljoner som ska
slås ihop och staberna som ska
arbeta på ett nytt sätt.
I Nordöstra Skånes hemvärnsbataljon satsas för fullt på samarbete och
teambuilding.
Under en chefshelg delades alla chefer
från kompanichef till gruppchefer in
i grupper.
Vi bussades till Åhus och släpptes av
med en karta och ordern ”ta er till det
inringade området”. Inget mer. Det
var bara att börja samarbeta.
Vem kan läsa karta, har någon en
kompass, vilka känner till området?
Vädret för dagen var 10 grader kallt,
snö och ingen sol – i Skåne betyder
det jättekallt. Jag fick användning av
ansiktsskyddet för första gången.
Det var några kilometer att gå och
alla skulle hänga med, ingen fick lämnas utanför. Jag kände inte någon av
mina gruppkamrater innan start, men

vi hittade snart något att prata om. Vi
har ju hemvärnet gemensamt.
Hur gör man i de olika kompanierna? Insats kontra vanligt kompani,
samband, bilar och mycket annat.
Samarbete och finkänslighet
Vid första stoppet väntade en samarbetsövning. I en fyrkant gjord av rep
låg fem föremål. Där fanns dessutom
en krok med åtta rep. Vi skulle använda dessa rep till att flytta kroken
och ta föremålen utanför fyrkanten.
Det krävdes samarbete och finkänslighet för att få in kroken i en
ficklampsögla och dessutom inte
tappa den innan vi fått ut den. Då
detta gick på tid fanns inte mycket
tid till eftertanke. Vi lyckades dock
ganska bra i detta moment.
Nästa moment gick ut på att laga
lunch i fältkök, vilket inte är så lätt i
en snödriva. Vi fick lära oss att under
så här kalla dagar bör man ha brännaren i innerfickan om man vill ha den
att brinna. Det tog lite tid att få igång

dem eftersom ingen av oss i gruppen
visste om detta.
I sista övningen blev vi hopbundna
med en meters mellanrum. Första
person fick en krok att sätta fast i ett
rep. Nu skulle vi gå längs en bana av
rep med kroken fäst i repet och alla
skulle med, under repet, över repet,
runt ett träd. Banan var förlagd i
skogen med snö, vilket gjorde att vi
inte såg groparna eller stenarna. Här
var samarbetet viktigt.
Hänger alla med, är alla under snöret, se upp för gropen. Sista sträckan
var en raksträcka där ledaren tyckte
att nu springer vi, jag var sist och
hängde efter som en trasig vante. Det
hjälpte bra för denna delen vann vi.
När vi startade i Åhus kändes det
trist. Varför ska vi ut i skogen för en
chefshelg? Inomhus igen hade jag helt
ändrat åsikt. Utomhus pratade vi på
ett annat sätt och tankarna klarnade.
Vi blev helt enkelt ett team som samarbetade. p

Hopbundna med ett rep går gruppen en hinderbana i skogen, en övning som
kräver ett stort mått av samarbete. (Foto Anders Nilsson)
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Lillemor Bohlin

Att laga mat i en snödriva är ingen lätt
uppgift och mycket svårare än det ser
ut. (Foto Lillemor Bohlin)
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Skattefinansierad radioklubb
eller uppdragsorienterad
specialistorganisation?

Foto Eva Neveling

Mycket står på spel inför FRO:s framtid
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”

Alla förbund måste stödja försvarsmaktens och det civila
samhällets behov och antalet som skriver avtal bör öka,
säger Georg Guldstrand.

FRO:s största uppdragsgivare är
idag försvarsmakten som vi sam
arbetat med sedan FRO grundades
1946.
Försvarsmaktens behov har varit
grunden för FRO:s verksamhet sedan
dess. Under de ”goda” åren kunde en
hel del av stödpengarna från staten
även användas till föreningsaktiviteter
för att på så sätt skapa en grundorganisation att stödja frivilligförsvaret.
I verksamhetsidén från 2000 står
det bland annat att vi skall ha en aktiv
föreningsaktivitet och att familjen har
en viktig roll i FRO:s verksamhet.
Det har till exempel varit möjligt att
ta med familjen för en blygsam avgift
på sommarens centrala kurser.
Pengar till uppdragen
Nu säger både den Körlofska utredningen och försvarsmakten att det
bidrag/stöd FRO och övriga frivilliga försvarsorganisationer får, ska
inriktas på uppdragen i stället för till
organisationen.
Några generella punkter enligt försvarsmakten prioriteringar:
1. Det viktigaste är att bemanna
uppdragen mot hemvärnet, alltså
att förse hemvärnet med signalister.
Den uppgiften klarar inte FRO idag.
Måluppfyllnaden är under 50 procent.
Hemvärnet kräver måluppfyllnad på
minst 85 procent.
2. FRO ska vara en kompetensorganisation. Det betyder att vara bäst
inom ”radio, tele och data i samhället
tjänst”.

3. FRO ska ha en ungdomsverksamhet som underlättar rekrytering
för officersyrket eller tjänstgöring i
hemvärnet.
Det kommer att bli en allt viktigare
uppgift när värnplikten nu avskaffats
enligt riksdagsbeslut.
– Stämmer det här med vår egen
verksamhetsinriktning och arbetssätt?
Den för FRO avgörande frågan
ställde vice ordföranden i centralstyrelsen Georg Guldstrand vid ett seminarium för FROnytts lokalredaktörer
i februari.
Majoriteten har inte skrivit avtal
– Våra olika medlemsgrupper inom
FRO har inte alltid samma inriktning
som försvarsmakten. Idag är det mindre än 25 procent av FRO-arna som
har skrivit avtal med militär eller civil
myndighet.
– Men om vi ska kunna räkna med
ekonomiskt stöd i framtiden måste
vi enas om hur vi ska arbeta för att
stödja försvarsmaktens och även det
civila samhällets behov. Något alternativ finns inte.
– Antingen gillar vi läget att det är
våra uppdrag, framför allt de militära
men även civila, som är en förutsättning för FRO eller så har vi ingen
verksamhet.
Endast medlemsavgifter
Att enbart ägna sig åt föreningsverksamhet i ett förbund eller i en avdelning kommer inte att ge några pengar
utöver medlemsavgifterna.

– Synpunkter som att vi varit
en skattefinansierad radioklubb är
tuffa, men kanske inte helt fel, säger
Georg.
Samhället har betalat FRO och
andra frivilligorganisationer för ett
de skapat en positiv inställning till
försvaret i breda befolkningsgrupper.
I framtiden kommer kraven på verksamheten att bli mycket tuffare.
– Vi fick löfte från ÖB att vårt
organisationsstöd inte skulle tas bort
direkt och så har det också blivit.
Stödet kallas i år organisationsbidrag
och är i ungefär samma storlek som
tidigare ”stöd”.
– Men för 2011 ska vi räkna med
en helt annan tilldelning. Den kommer att baseras på våra uppdrag och
ett visst stöd för kringkostnader vid
uppdrag och utbildningar. p
Eva Neveling

Så kan det bli 2011
Siffrorna grundar sig på ett exempel
förbund med 300 medlemmar
• Tappar 10 000 som grundbidrag
• Tappar ca 80 kronor/medlem
• Totalt en minuspost på 34 000 kronor,
vilket motsvarar en höjning av med
lemsavgiften med ca 115 kr
• Förbundet kan komma att få ersätt
ning för utbildningsrelaterade admini
strativa kostnader.

FRO fortsätter Organisationsstödet utreds
stödja FM
av Försvarsmakten
Försvarsmaktens ska rekrytera 4 000
personer per år sedan värnplikten
enligt riksdagsbesluts lagts ner.
FRO har redan tidigare varit en
resurs i personalförsörjningen genom
att rekrytera, utbilda och bemanna
signalister för hemvärnet och kommer
även i fortsättningen att arbeta aktivt
inom detta område. p

Enligt regeringsbeslut avslutades
anslaget för stöd till organisationernas
administration, rekrytering, försvarsupplysning, organisationstidning m m
vid årsskiftet.
Under 2010 ersätts detta stöd med
ett organisationsbidrag i samma omfattning.
Försvarsmakten har tillsatt en utredning som ska utarbeta direktiv för

de ekonomiska förutsättningarna för
frivilligorganisationerna.
Arbetet ska vara klart före halvårsskiftet och en referensgrupp från frivilligorganisationerna ska finnas med
i denna utredning. Organisationerna
själva har utsett FRO, Bilkåren och
Flygvapenfrilliga som referensgrupp
och ska föreslås till FOS. p
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Så byggs det
nya hemvärnet
Fasta förband. Höjda krav. Höjd ersättning

Alla i hemvärnet, både hemvärnsmän och frivilligpersonal, kommer att
kallas soldater. (Foto Therese Åkerstedt, Tidningen Hemvärnet)
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– Det här är ingen föränd
ring. Det är ett paradigm
skifte.
Thomas Johansson, stabs
chef vid rikshemvärnsavdel
ningen, tog till en gammal
kliché för att beskriva det
förändringsarbete som på
går i hemvärnet. När före
dragningen var över kunde
dock lokalredaktörerna för
FROnytt konstatera att det
var precis så omvälvande och
revolutionerande som han
antytt.
Det nya hemvärnet med de nationella
skyddsstorkorna, som det officiellt
heter, ska förändras på alla väsentliga
punkter. Regeringens krav och mål
är tydliga:
”Hemvärnet ska kunna genomföra militära insatser i fred enligt
skyddslagen för att bevaka, skydda
och ytövervaka inom loppet av några
timmar”.
Tuffare krav
Detta ställer helt nya och hårdare krav
på de militärer som skriver avtal med
hemvärnet.
– Och det
går inte utan
morot, konstaterade Thomas
Johansson och
beskrev hur
ersättningar
na kommer att
fördubblas. En
menig kan få
ut mellan 3500 och 7000 skattefria
kronor per år och en gruppchef det
dubbla.
Redan detta år kommer de nya
avtalen att börja verka. Alla i hemvärnet, både hemvärnsmän och fri
villigpersonal, kommer att kallas
soldater.
Alla som ska placeras på en stridande befattning inom hemvärnet
kommer att genomgå en tremånaders
utbildning (GMU).
För personalen från avtalsorganisationerna kommer det även fortsättningsvis räcka med en kortare
totalförsvarsutbildning (TFU) samt

en befattningsutbildning mot den
tjänst som han eller hon ska ha i
hemvärnet.
Efter GMU väljer rekryten vad han
eller hon vill göra med sin utbildning;
skriva kontrakt med försvarsmakten på
åtta år eller bli hemvärnssoldat.Väljer
rekryten det sistnämnde finns det även
här nya möjligheter och avtalsformer.
Dygnsavtal i stället för timavtal
Hemvärnet ersätter timavtalet med
dygnsavtal. Varje menig soldat förbinder sig i avtalet att tillhöra en
hemvärnspluton och varje år göra fyra
dygns förbandsövning (KFÖ).
Här ska cirka 5 000 personer re
kryt eras, vilka får mer stationära
uppgifter.
Väljer man att tillhöra en insatspluton ökar avtalsinsatsen till 2x4
dygn. Rekryteringsbehov 17 000
personer, som också ska få den bästa
utbildningen.
– De första rekryteringarna enligt
de nya behoven genomfördes 2006
och nu har vi tre års erfarenhet. Utfallet har blivit mycket bra. Inte minst
när det gäller könsfördelningen.
I rekryteringen ingår också de 25
procent av styrkan (ca 5100 soldater)
som de fyra frivilliga avtalsorganisationerna bidrar med.
De tidigare lite mer lösligt sammansatta
hemvä r n s förb a nd e n
blir nu mer
fasta och
gruppchefer
n a få r e t t
stort ansvar
(och ersättning) för att
hålla reda på sin grupp.
Det innebär också att alla chefer i
hemvärnet får tydliga befattningsbeskrivningar om vad som måste uppfyllas för att man ska klara sin tjänst
(och få ersättning).
– Alla ska känna varandra i förbandet. Detta stärker både styrkan,
beredskapen och önskan att delta,
säger Thomas Johansson.
De fasta förbanden är också förutsättningen för att varje hemvärnsbataljon (minskar från nuvarande 60
till 40) ska klara att ta hand om en
specifik uppgift i krisläge.
– Hemvärnet ska ha en operativ pla-

”Hemvärnet har struktur,
ledning och uthållighet. Vi
har lämnat skogen för att
vara i samhällets tjänst”

nering för sina uppgifter. Detta kommer
att genomsyra förbandsövningarna.
Ingen ska längre komma till en
KFÖ och fundera över sin uppgift.
Bataljonschefen har redan varit ”inryckt” i en vecka på förbandsplatsen
och sedan rycker chefer in med jämna
mellanrum.
När de meniga kommer (torsdagsöndag) är det full fart från första
timman.
Thomas Johansson ler åt en av
frågorna om det nu är slut med att
betrakta hemvärnet som gubbar som
vaktar broar med kaffe och ärtsoppa
inom armlängds avstånd. Han ser till
och med lite stolt ut när han säger:
– Hemvärnet har struktur, ledning
och uthållighet. Vi har lämnat skogen
för att vara i samhällets tjänst när
behovet uppstår. p
C-H Segerfeldt

FOTNOT 1
De åtta frivilliga försvarsorganisationer som hemvärnet kommer
att ha avtal med är: FRO, FFK
(Frivilliga flygkåren), SRK (Röda
Korset), Bilkåristerna, Frivilliga
Motorcykelklubben, Brukshundklubben, SLK (Sveriges lottakårer),
Sjövärnskåren.
Avtalsuppfyllnaden varierar
mellan de olika frivilligorganisationerna. Idag är snittet 53 procents
uppfyllnad. Målet är 85 procent.
Hemvärnet har bland annat
beslutat om att byta ut och förnya
sambandsmaterielen ute i bataljonerna.
FOTNOT 2
Hemvärnet firar 70 år den 29
maj 2010 med en stor insatsövning
i Stockholm med bland annat deltagande soldater från både Norge
och Danmark.
FOTNOT 3
De ska finnas en hemvärnsbataljon per län. Storstadsregionerna
har fler. För att effektivt kunna
genomföra bland annat rekrytering
och utbildning införs en regionterritoriell ledning där huvudorterna
blir: Boden, Stockholm, Skövde
och Karlskrona.
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Åkare i full fart på väg in mot målet med Lilla Essingen
och Kungsholmen i bakgrunden.

FRO bäst på att lösa

komplicerade sambandsbehov
Det är alltid roligt och intres
sant att läsa om sambands
uppdrag ur FRO:s synvinkel.
Hur löste man sambandet?
Hur upplevde funktionärer
na tävlingen? Sällan frågar
vi oss varför vi faktiskt fått
uppdragen. FROnytt passade
på att fråga arrangören för
ett av Sveriges största skrid
skoevenemang, Vikinga
rännet, hur de ser på FRO
när det gäller sambandsupp
draget.
14

Vikingarännet är egentligen tre långfärdsskridskolopp (Vikingarännet ca
80 km, Vikingaturen ca 50 km och
Vikingarännet kortis ca 20 km) för
motionärer. Det är ett årligt återkommande arrangemang som går på
Mälarisar mellan Uppsala och Stockholm. Den cirka åtta mil långa banan
ställer stora krav på ett fungerande
samband.
Sambandet livsviktigt
Under själva loppet, som i år kördes
den 14 februari, måste sambandet
fungera utmed hela sträckan. Man
behöver veta var såväl tät som kö

befinner sig vid varje givet tillfälle
och man behöver rapporter om alla
möjliga händelser utmed banan.
Har någon brutit loppet? Vem och
var? Har någon skadat sig? Exakt var?
Behövs sjukvårdspersonal och/eller
transport? Hur är det med kvaliteten
på banan? Behöver något göras? Var
befinner sig publikmässigt särskilt
intressanta åkare? Såväl speaker som
kansli måste vara ständigt uppdaterade.
Vikingarännet har en stor organisation som arbetar med förberedelser
långt innan själva tävlingen. Ända
från början har FRO Stockholm

svarat för sambandet under själva
loppet.
Långsiktigt samarbete
– Det långsiktiga samarbetet vinner
mycket genom den erfarenhet av
arbetsuppgiften som detta ger, säger
Berndt Cahn, kanslichef på Vikingarännet och till vardags kanslichef på
Friluftsfrämjandet.
– Visst har det hänt något år att allt
inte fungerat hundraprocentigt, men
FRO:arna arbetar alltid hårt på att
lösa problemen så snart det går. De
visar ett stort engagemang i saken.
FRO Stockholm erbjuder ofta också
fler funktioner än Vikingarännet
faktiskt behöver, men som ändå kan
vara bra att ha.
Ett exempel på en sådan extra
möjlighet kan vara ett lokalt radionät
inom sekretariatet vid starten, när det
är mycket som ska hållas ordning på
under kort tid.
På så sätt kan alla i sekretariatet ha
kontakt med varandra även om de är
ute och springer.

”FRO löser våra önskemål”
– Vikingarännet är ett speciellt arrangemang som kräver lite extra, berättar Berndt. FRO vill vara med och
de har organisation för att kunna lösa
de sambandsönskemål vi har.
Vid målet i Smedsuddsbadet inne
i centrala Stockholm, är FRO:s
sambandsbod väl synlig. På utsidan
finns de preliminära resultatlistorna
anslagna, så det är mycket folk i
rörelse på platsen. Där träffar FROnytt Vikingarännets generalsekretare
Anders Tysk och en av de ansvariga
för banan, Nils ”Nicke” Larsson,
tillsammans med Jan Nilsson, FRO
Stockholms sambandsansvarige för
Vikingarännet.
Löser alla problem
– FRO:s förberedelser har verkligen
varit professionella, säger ”Nicke”
bestämt. De är duktiga på att snabbt
lösa de problem som ändå uppstår.
Jan småler när han hör detta. Han
berättar att den repeater man planerat att använda för radiosambandet

utmed banan plötsligt slutade fungera
precis när starten gick i Uppsala.
Det var bara att snabbt gå över
till en reservfrekvens via en annan
repeater medan felsökning pågick.
Efter 45 minuter var problemet löst
och sambandet kunde gå tillbaka till
ordinarie frekvens.
FRO ger mycket för pengarna
– FRO har varit med från början,
berättar Anders. Visst finns det alternativ att välja för sambandet, men det
blir mycket dyrare. Det är inte heller
säkert att det blir bättre.
– Vikingarännet är ett mycket speciellt lopp, förklarar Anders vidare.
Vi kan behöva byta såväl dag, som
riktning för loppet eller målplats med
mycket kort varsel. Då gäller det för
sambandet att hänga med. FRO:s
organisation klarar detta. p
Text och foto:
Marie Nedinge

			

Jan Nilsson, FRO Stockholm, t v, diskuterar resultatet av årets sambanduppdrag med Vikingarännets generalsekreterare Anders Tysk.

15

Molos i södra Sverige

FRO:are rustar för oväder
Sex FRO-medlemmar har varit i
Karlskrona för att rusta Molos vagn
7 för kommande uppdrag: Ulf Palm,
Helsingborg, Lennart Svensson, Hel
singborg, Lennart Benson, Varberg,
Patric Jonsson, Karlskrona, Jonas
Petersson, Rödeby, och Magnus
Lydén, Växjö.
I Karlskrona finns Molosvagn nummer 7 stationerad och redo för uppdrag i södra Sverige och då främst i de
småländska skogarna. Besättning kan
dock sättas in var som helst i landet
om så skulle behövas.
Molos 7 finner man i Affärsverkens
garage, där den står tillsammans med
deras egen bandvagn på kustartilleriets gamla övningsområde.

Patric Jonsson har sin dagliga arbetsplats på Affärsverken och han har
då möjlighet att titta till vagnen med
jämna mellanrum. Som tack för att vi
får ha vagnen här ser vi även till Affärsverkens bandvagn och luftar den
i samband med våra kvartalstester.
Med den kan vi ju även köra i lite
tuffare terräng och därmed bibehålla
vår körkompetens.
Erfarna signalister
Samtliga besättningsmän är medlemmar i FRO och har en gedigen
bakgrund som signalister, samt är
specialutbildade för tjänstgöringen.
Vi har ett avtal med FRO, vilket
innebär att vi står i beredskap för
tjänstgöring för samhället.

Vagnarna har fått ny märkning.
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– Tjänstgöringen denna lördag
innebar att vi funktionstestar vagnen,
för att säkerställa att vi kan rycka ut
om en ny ”Gudrun” slår till, säger Ulf
Palm, besättningsman och kontaktperson gentemot Svenska Kraftnät.
Sårbara kommunikationer
Vi lever i ett sårbart kommunikationssamhälle och orkanen Gudrun
gjorde oss alla plågsamt medvetna
om detta.
Av Gudrun lärde vi oss att de organisationer och insatsstyrkor som arbetar med uppröjning, är helt beroende
av en snabb och effektiv krisledning.
Kommunikation är en självklar
förutsättning för en lyckad samordnad räddnings- och reparationsinsats.

Ulf Palm har problem med hyllan inne i styrhytten.
Lösningen för sådana situationer
heter Molos, vilket betyder ”Mobilt
Lednings- och Sambandssystem för
kommunikation”. Systemet fungerar
även när det normala mobiltelefoninätet är utslaget.
Molos består av två fordon, Toyota
Landcruiser med lite enklare utrustning och Hägglunds Bandvagn 2061,
med kraftfulla kommunikationsmöjligheter.
Arbetet med att modifiera och uppdatera systemet pågår kontinuerligt.
Det finns åtta ekipage i Sverige och
de ägs av Svenska Kraftnät.
Specialkunskaper krävs
FRO-personalen som betjänar syste
met, utbildas av Svenska Kraftnät.
Det krävs specialkunskaper för att

upprätta, driva, underhålla och återställa systemet. Det finns alltid två
personer som betjänar Molos på plats.
Detta gör systemet uthålligt över en
längre tid.
Eftersom vagnen och delar av besättningen deltog vid Frivilliga Flygkårens regionala sambandsövning
på Sövde flygplats 2009 och man då
körde kommunikationsutrustningen
i skarpt läge, bestämde vi oss för att
lufta vagnen denna gång.

som höjdes. Inte blev det sämre av att
vi fickparkerade utanför en Kinakrog
och där intog vår lunch.
När mörkret sänkte sig över området var det dags för hemfärd.
– Tack för idag grabbar och kör
försiktigt hem, säger Ulf Palm, så ses
vi här igen den 6 mars. p
Lennart O Svensson

Övningskörning i stan
Vi ägnade dagen åt ren övningskörning, både på övningsfältet och i
Karlskrona.
Det är ju inte varje dag som invånarna i staden får se två bandvagnar på
sina gator. Det var en hel del ögonbryn
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