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Sambandspersonal
vid bataljonsstaben
i Västerhaninge.

2010 blir ett spännande år
och förståelse är ledord
Medlemsantalet är viktigt
vi måste ha med oss in
men att bemanna våra
i 2010. Mål och medel
uppdrag är troligen ännu
måste gå hand i hand,
viktigare. Kan inte vi
kostymen kan inte vara
bemanna våra uppdrag
större än vad plånbofinns alltid en risk att
ken medger!
andra kan.
Under kommande
En annan fråga är hur
år har vi riksstämma
vi ser på vår föreningsdär framtidsbeslut ska
verksamhet ställd mot vår
fattas. Vi måste ha
uppdragsverksamhet. Ska
förståelse för att beslut
FRO som förening kunna
Georg Guldstrand
som påverkar oss kan
överleva och därmed ha
fattas av andra, till exempel av riksden ekonomi som då krävs?
dagen, och att vi har svårt att hinna
Under december är målet att vårt
parera med lika snabba beslut under
diskussionsforum på fro.se åter ska
en riksstämma.
öppnas, nu med lite nya funktioner
Vi ska också tillsammans utse nya
och ny policy. Vi hoppas att många
ledamöter till vår centralstyrelse.
engagerar sig i de olika ämnen som
Nu råkar det vara många som av
tas upp. På forumet kommer det
personliga skäl väljer att inte ställa
även att finnas en ”tråd” rörande
upp för omval.
centrala ledningsfrågor. Där är du
Kontinuiteten i styrelsearbetet
välkommen att ställa frågor till cenkommer att påverkas eftersom
tralstyrelsen och till det uppdragsendast tre relativt nya i centralstyoch föreningsben vi numera har.
relsen ställer upp för omval. Här
Tack för det gångna året. Nu
måste vi hjälpas åt. Det är viktigt att
laddar vi för att visa att FRO kan levi alla tar vårt ansvar och kommer
verera stöd till försvarsmakten samt
med förslag till valberedningen på
samhällets krisberedskap!
personer vi vill ha med för att leda
God Jul och Gott Nytt FRO-år!
Georg Guldstrand
FRO in i framtiden.
vice ordförande,
Ett par viktiga framtidsfrågor är
ansvarig för AVU
rekrytering (har vi hört det förut?).
Foto Eva Neveling

I årets elfte timme vill jag summera
året som gått och samtidigt se in i
spåkulan inför kommande år.
För FRO:s del har mycket hänt,
stort som smått. Vi har genomfört
ett bra utbildningsår tillsammans
med våra uppdragsgivare, vi har
ändrat vår ledningsfilosofi genom att
upprätta ett arbets- och verkställande utskott (AVU), den pensionerade
generalsekreteraren har åter tagit
rodret.
Jag hoppas att föreningsaktiviteterna på hemmaplan också varit bra
för dig som medlem.
Under året har orosmoln kommit
in över alla frivilligorganisationer
genom ”frivilligutredningen” (SOU
2008:11). Det mest omvälvande i
den är kanske att vårt föreningsstöd kan komma att försvinna helt
eller delvis. Man talar istället om
”overhead” på uppdragsmedlen.
Föreningsstödet har varit en hjälp
till FRO, från avdelningsstöd till den
centrala ledningsorganisation vi har
idag.
När det gäller den ekonomiska
framtiden har vi inte svaret förrän i
slutet av året. Vi bör dock alla vara
beredda på att framtiden blir annorlunda än vi planerat!
Handlingsberedskap, anpassning

Marie Nedinge, 08-10 69 54
marie.nedinge@fro.se
Kjell Nerlich, 0505-120 00
kjell.nerlich@fro.se (teknisk redaktör)
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Översyn av FRO:s stadgar

Är det så här FRO ska ledas?
Än har du chansen att komma med synpunkter på stadgearbetet

FRO Grundstadgar
Behövs en värdegrund för verksamheten i FRO? Centralstyrelsen har föreslagit att vi ska hänsiva till försvarsmaktens värdegrund. Den gäller för
våra militära uppdrag och anses ligga
flera år före resten av samhället.
Något förbund anser att en hänvisning till försvarsmaktens värdegrund
skulle bidra till en ökad militärisering
av FRO, något som man inte vill se.
Ska stadgarna vara tydligare med
vilka krav som ställs på förbund och
avdelningar? Förbunden anser inte att
det behöver förtydligas i stadgarna.
Däremot måste det till en förbättrad
information från centralstyrelsen och
bättre dialog med förbunden. Beslut
om uppdrag som förbunden ska genomföra ska tas på riksstämma och
styrs sedan genom anvisningar från
centralstyrelsen.
Hur ska förbunden vara representerade på riksstämman? Förra stämmans beslut att minska antalet delega-

att införa nya former för att driva
verksamhet utan alltför mycket administration. Några förbund har redan
provat detta med gott resultat.
Är vi är rätt organiserade? Kanske
kan förbunden tas bort eller ersättas
av en organisation på regionnivå.
Frågan bör diskuteras.
Valberedningen
Bestämmelserna för den centrala
valberedningens arbete diskuterades
flitigt på föregående riksstämma. Jag
har tillsammans med nuvarande valberedning resonerat kring det arbete
som gjordes inför stämman 2008. Det
Kent Ahlqvist hoppas att fler förbund
finns både bra och mindre bra delar
ska komma med synpunkter på arbei det arbetet. Som exempel kunde
tet med översynen av FRO:s stadgar.
den sammanställning av kandidater
som skickades ut missförstås, vilket
förmodligen ledde till att färre nomiter gav en ”platt” stämma med sämre neringar kom in.
spridning i förbundens representation.
Vi föreslår nu att nomineringar inte
Här vill förbunden
ska behöva vara
dock att det ska vara Det ska vara enkelt att skriftliga. Det
minst två delegater
nominera. Valbered- ska vara enkelt
per förbund på stämatt nominera.
ningen måste vara
man. Beslutet från
Vi har svårt att
riksstämman 2008
öppen för de förslag hitta lämpliga
kan kvarstå.
kandidater till
som finns.
Mandatperioden
centralstyrelsen
för centralstyrelsen
och andra vikmedlemmar är idag
tiga befattningar och valberedningen
två år, men föreslås bli förlängd till måste därför vara öppen för de förslag
fyra eftersom det tar tid att sätta sig som finns.
in i arbetet. En längre period kan ge
Remissen ska användas för att
styrelseledamöterna möjlighet att bli skaffa kompletterande information
mer effektiva i sitt arbete.
om de föreslagna kandidaterna.
Det kan till exempel ske genom en
Förbund och avdelningar
provomröstning, där förbunden får
Nuvarande regler förslås ändras. rangordna inkomna förslag.
Ett förbund i FRO ska vara en ideell
I undantagsfall ska valberedningen
förening med vald styrelse. Möjlighe- själv kunna nominera ytterligare
ter till annan form av ledning tas bort. kandidater under remisstiden. Då
För avdelningarna är det annorlunda. riskerar man inte att missa kandidater
Många avdelningar har idag svårt som kommit upp i diskussioner med
att välja en full styrelse och att driva förbunden. p
en egen förening. Här är förslaget
Kent Ahlqvist
Foto Eva Neveling

På uppdrag av FRO Rikstämma
2008 pågår en översyn av stadgar på
alla nivåer inom FRO. Arbetet ska
leda till en proposition till kommande riksstämma. Jag kan inte här
redovisa alla detaljer men vill belysa
några viktiga punkter. Arbetet är
inte färdigt. Fler remisser kommer
innan riksstämman 2010.
Tre olika remisser har hittills skickats ut till förbunden. En tredjedel av
förbunden och några avdelningar har
svarat. Vi hade hoppats på fler svar.
Riksstämman 2008 uttalade att
vi måste ha tidiga remisser i viktiga
frågor. Alla synpunkter är viktiga
och det är nu i början på arbetet som
möjligheten att påverka är störst.
Även om de angivna svarstiderna nu har passerat är det inte för
sent att skicka in synpunkter till
stadgar2010@fro.se.
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Civila uppdrag kräver avtal
Nu hänger det på förbunden om det ska bli uppdrag
– När det finns en resurs i samhället
som är övad, tränad och utbildad
så är det en viktig ingrediens för en
krishanteringsförmåga.
Thomas Degeryd är handläggare i
frivilligfrågor hos MSB, Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap, och
en central person för FRO, när det
gäller uppdrag i det civila samhället.
Inte minst sedan regeringen lagt sin
budgetproposition om hur skattemedel ska användas i den nya militära
organisationen.
Så här kommenterar försvarsutskottets Karin Enström (m) propositionen:
– Propositionen tar inte ställning
till vad som ska tas bort från försvarsmaktens stödorganisationer. Det
kommer särskilda så kallade genomförandekommittéer att göra.
– Men helt klart är att vi kommer

– Kommunerna måste göra en riskoch sårbarhetsanalys. Då kommer
säkert också behoven att bli tydligare, säger Thomas Degeryd, ansvarig
för frivilligfrågor vid Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap.

organisationsstödet bort. I alla fall
ska vi se över det. Frivilligrörelsen
spelar avgjort en viktig roll, men skattemedel ska inte gå till administration
och överbyggnad utan frivilligrörelsen
måste omorganiseras.

Karin Enström (M), försvarsutskottet: – Frivilligorganisationerna måste
omorganiseras. Skattemedel ska
finansiera uppdrag. Inte administration.
att flytta resurser från stödverksamhet
till kärnverksamhet. Frivilligorganisationerna är en stödverksamhet.
– Denna omvandling förutsätter
att vi frigör resurser och då måste
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Många har inte fattat
På centralt håll har det budskapet nått
ut till frivilligrörelsen, men än finns
knappast någon större medvetenhet
ute i organisationerna.
Här driver FRO ett särskilt projekt,
Civsam, under ledning av Gunnar
Unger. Projektet ska detaljutforma en
handlingsplan för den civila verksamheten. Hittills har man genomfört ett
par möten med MSB.
Ett resultat är att inrätta centralt
styrda regionala sambandsgrupper
som kan hjälpa förbund och avdelningar i den viktiga införsäljningen
mot kommuner och länsstyrelser.

– Målet är att vi ska ha avtal mellan FRO och Sveriges kommuner
om vilka insatser som behövs, säger
Gunnar Unger.
Här ligger en svårighet, då den
utbildning som MSB betalar FRO
för att genomföra, endast kan starta
om uppdragsgivarna (kommunerna i
första hand) kan precisera ett behov
och att man är beredd att teckna avtal.
Men kommunerna kan inte lista den
kompetens som behövs då de rimligen
ännu inte vet om den.
– Så förslaget från oss är att vi tills
≈vidare vill fortsätta att utbilda våra
signalister enligt den erfarenhet och
kunskap om behoven som 60 års
verksamhet har gett oss, säger Gunnar Unger.
På MSB är man inte helt överens om
denna inriktning.
Samhällets behov måste styra
– Det är behovet som ska vara styrande och med det menas samhällets
behov av de frivilliga försvarsorganisationernas tjänster, säger Thomas
Degeryd, som konstaterar att det behövs en grundläggande utbildning för
att kunna skriva avtal som motsvarar
brukarnas behov.
– Därefter är det upp till den mottagande kommunen eller myndigheten
att öva och vidareutbilda resursen.
– Alla kommuner måste göra en
risk- och sårbarhetsanalys. Då kommer säkert också behoven att bli tydligare, säger Thomas Degeryd.
FRO har dock ingen tillgång till
dessa analyser, vilket också gör det
svårare att ”sälja in” tjänster hos
kommunerna och att kunna skriva
avtal.
– Det är här de nya gruppcheferna inom RSG ska bli en resurs för
avdelningar och förbund i de kommunala kontakterna. Mellan varje
enskilt förbund och RSG ska därför
en överenskommelse träffas om hur
bearbetningen av kommuner och länsstyrelser ska genomföras.

Här har FRO tagit fram en särskild
broschyr som ska vara ett stöd i kontakterna.
Varje FRO-are som ingår ett avtal
får ersättning för de insatser han eller
hon eventuellt gör, vilket motsvarar
ersättning för en deltidsbrandman.
FRO får ersättning för de utbildningar
man genomför, vilka alltså ska motsvara de kompetenskrav kommunen
ställer i sina avtal.
Hittills är det endast Stockholmsförbundet och Skåne som har avtal
med kommuner om insatser och
samverkan. Dessutom finns ett antal
avtal med länsstyrelser. Ett stort antal
FRO-are har också enskilda avtal
med sina hemkommuner inom FRGverksamheten.
– Även om vi inrättar en stödfunktion (RSG) är förbundens insatser avgörande för om vi ska lyckas, och här
behövs nu att förbundsledningarna
lägger på ett kol, avslutar Gunnar
Unger. p
C-H Segerfeldt
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FRO har tagit fram en broschyr för att underlätta kontakterna mellan förbund och kommuner.

Radiokommunikationslösningar för proffs och amatör
Auktoriserad återförsäljare av SPE, Yaesu, Vertex, Icom och Kenwood
AOR Bencher Butternut Comet Diawa Diamond Heil LDG MFJ Microset Palstar

44900:SPE EXPERT 1K-FA PRO
Helautomatiskt transistorslutsteg 1KW
heltäckande kontinuerligt 1,6-30MHz
Inbyggd automatisk antennavstämning. Inbyggd
nätdel. 2st ingångar för 2 olika transceivers,
perfekt för SO2R. 4st antennutgångar. Kopplas
enkelt ihop med alla modeller av YAESU ICOM
KENWOOD TEN-TEC för automatisk hantering av
band, antenntuner och antennpark. Vikt 19kg.

SB-2000 USB PSK/data interface
Alla digitala moder.

Räntefri finansiering:

Vi erbjuder fördelaktig finansiering
i samarbete med Fakturera mej.
Välj 3, 6, 12, 24 eller 36 månader.
Du kan nu enkelt handla mot faktura
eller avbetalning i vår webbshop.

Fullständig garanti 2 år samt service.
Ny modell EXPERT 2K-FA 2KW 160-6m

890:-

VX-8E Kompakt
trebandsradio med
stöd för APRS

GPM-1500
Multibandsvertikal.
160m-10m inkl
WARC. Kräver AT.
Längd 6,3 m

4.650:- 2.900:-

LSG Communication AB www.lsg.se

Besöks- och postadress: Nordanås 222 891 92 Örnsköldsvik org 556648-1023
Bankgiro 5490-0105 Plusgiro 299174-3 Telefon: 0660-29 35 40
Internet: www.lsg.se E-post: info@lsg.se Samtliga priser inkl 25 % moms.
Öppentider måndag-fredag 0900-1700 Lördagar 1000-1400 Söndag stängt.
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Visst påminner de om fågelholkar, men i stället handlar
det om geocachar.

Geocaching – modern skattjakt
med elektronisk kompass
Geocaching är en sport för alla
som har en bärbar GPS. Man kan
kalla det för en modern variant av
gömma nyckeln eller skattjakt. Någon gömmer en burk eller liknande
någonstans, med en loggbok och en
penna som viktigaste innehåll. Sedan
publiceras så noggranna koordinater som möjligt, ibland tillsammans
med ledtrådar, på en webbplats på
internet. Intresserade kan sedan leta
upp geocachen och anteckna sig i
loggboken.
Det går att ta ett föremål från cachen,
men bara om ett nytt lämnas. Ibland
utvidgas cachen till en multicache,
där flera olika gömställen måste besökas, för att ur dessa få delar av den
information som behövs för att finna
slutmålet.
Ibland arrangeras träffar (s.k.
events) för skattsökare, där koordinaterna för platsen där mötet sker läggs
ut på samma sätt som för en vanlig
gömma men med tillägget att de bara
gäller ett visst datum och klockslag.
Geocaching är ett sammansatt
amerikanskt ord som består av GEO
från det grekiska geo som betyder
jord, mark och CACHING från det
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engelska ordet cache som betyder
gömställe, gömd proviant. En svensk
översättning av geocaching kan vara
”Skattjakt-med-GPS”.
Geocachegömmor placeras ofta på
natursköna eller sevärda platser, men
gömman kan lika gärna vara belägen

på en tokig eller svårtillgänglig plats.
När skaparen av geogömman gömt
sin skatt, publiceras koordinater och
en beskrivning på webbplatsen www.
geocaching.com. Utöver koordinater
och beskrivning anges hur svårt det
är att finna gömman. Detta beskrivs

I en geocache modell large kan man faktiskt krypa in hel och hållen.

genom en klassificering vad gäller
svårighet och terräng i en femgradig
skala från 1 till 5.
Om både svårighetsgraden och terrängförhållande är 1 är det en enkel
gömma att finna. Anges den däremot
som är 5-5 är det en svår gömma som
kanske kräver både verktyg och/eller
speciell utrustning för att plockas
fram.
Geocachens behållare kan också
vara av olika storlek, vilket också
gör det mer eller mindre svårt att
hitta gömman. De olika storlekar som
definieras är följande: large, regular,
small, micro och other. Regular har
en storlek som motsvarar en matlåda
och micro en filmburk. Utformning
av burkar och behållare samt hur de
göms, får gömmans ägare själv klura
ut eller uppfinna.
Allt från lätt till svår att hitta
Det finns olika typer av geocachar. De
vanligaste är: traditional, multi, mystery / puzzle och event. En traditionell
geocache skall återfinnas på den plats
som koordinaterna anger.
För en multi är det flera steg som
skall lösas för att komma fram till
koordinaterna för slutgömman. En
gömma av typen mystery/puzzle kan
ibland kräva åtskillig möda för att
lista ut den slutliga koordinaten för
gömmans plats.
När gömman hittats görs loggning
och eventuella byten av ”skatter”.
Gömmor med storlek micro innehåller
inga bytessaker. Här brukar bara logg
remsa och en liten penna få plats.
När gömman är funnen och anteckning på loggremsa eller i loggbok gjorts, återstår det att logga på
Geocachings webbplats att gömman
är funnen.
En anteckning brukar oftast också
göras om vilka byten av prylar som
cacharen gjort. Antalsräkning sker
automatiskt för hur många gömmor
var och en finner. På det sättet blir det
en tävling i att försöka finna så många
gömmor som möjligt.
Här går det att tävla mot alla andra
eller bara med sig själv.
Travel bugs
Det finns en speciell form av bytessaker som kallas travel bugs, så kallade
trackable items (förkortning TB). Tra-

vel bugs ger ett speciellt uppdrag att
utföra. En travel bug skulle exempel
vis kunna ges uppdraget att ”resa runt
jorden”. Geocacharens uppgift blir då
att försöka hjälpa ”buggen” att lösa
sin uppgift genom att ta med den en
bit på vägen.
Travel bugs beskrivs precis som
gömmorna och var och en som tar
med dessa en bit på sin resa skriver
en liten logg om buggens upplevelser
och eskapader.
Enligt regelboken skall cachare som
tar en pryl från en gömma, lämna
någonting annat i stället. Oftast är
det små saker av ringa värde som ligger i lådan, men om det ligger en tia
i burken går det bra att byta den mot
en femtioöring. För travel bugs finns
dock inte detta krav. Deras uppgift
är ju att utföra sitt uppdrag och det
är därför inte nödvändigt att lämna
något som ersättning.
Hemliga typer
Geocachare är lite hemliga av sig. De
försöker som regel låta bli att visa vad
de håller på med så att de inte skall
väcka onödig uppmärksamhet.
Det kan det ibland vara svårt att
leva upp till när en svårgömd låda
skall hittas.
De som inte är invigda i ”hobbyn”
kallas för ”mugglare”. Det finns en
uppsjö av förkortningar och kodord
som de som är invigda förstår betydelsen av. Mer om geocaching kan du
läsa på www.geocaching.com.
Varför inte registrera dig och prova
själv? p
Text och foto:
Benny Nord

Fakta. I hela världen finns 942 000 gömmor. I Sverige finns ca 26 500 gömmor.
Den svenske geocachare som funnit
flest skatter har hittat 7 147. Själv befinner jag mig på 134:e plats med
1 352 hittade gömmor.
Några exempel på kodord:
TFTC = Thank you For the Cache
(Tack så mycket för cachen).
TNLN = Took Nothing, Left Nothing
(Tog inget, lämnade inget).
FTF = First to Find (Först att hitta
gömman i fråga).

Ny projektledare i
Vägverksuppdraget

Ulf Malmgren, FRO Dalarna, övertar FRO-ansvaret för Vägverksuppdraget efter Niclas Gylered.
FRO:s Vägverksuppdrag byter projektansvarig vid årsskiftet, då Niclas
Gylered lämnar över till Ulf Malmgren, Borlänge.
Den första utbildningen inför uppdraget genomfördes i Borlänge i januari
2008 och Ulf Malmgren har varit med
från början.
I sitt tidigare jobb vid Dalregementet var han arbetskamrat med Sten
Wickberg, som idag är ansvarig för
Vägverkets krisberedskap.
Hittills har FRO-gänget inte varit
med om något ”skarpt läge” i Vägverksuppdraget. Däremot har det varit
höjd beredskap vid några tillfällen
inför väntade oväder.
Cirka 25 FRO-are har idag avtal
med Vägverket och de är spridda över
hela landet.
Då Ulf bor i närheten av Vägverkets förråd i Borlänge har han fått i
uppgift att ordna utrustningen i de
två radiobandvagnar som finns samt
att göra instruktioner och förteckning
över vagnarnas utrustning.
– Jag har ju arbetat med de här
sakerna när jag var yrkesverksam så
när jag blev ombedd att hjälpa till med
utrustningen av vagnarna så tackade
jag förstås ja, säger Ulf.
I november ska utrustningen av vagnarna vara klar inför den kommande
vinterns eventuella insatser. p
Eva Neveling
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Risto Louko, FRO Dalarna, håller lektion i Ra 122 på Fårö. (Foto Ulf
Hallne)

Hemvärnet 70 år

Hemvärnsuppdraget
fortfarande FRO:s viktigaste
Hemvärnet, FRO:s största och i
särklass viktigaste uppdragsgivare
sedan 35 år, fyller 70 nästa år. En
jubileumsbok med tyngdpunkt på
de senaste 20 åren är på väg. Peter
Antoni, som varit med alla 35 åren,
summerar några för FRO viktiga
händelser.
Hemvärnets avtalspersonal fick i slutet
av 1980-talet folkrättslig status som
kombattanter. Huvuddelen av FRO:
arna i hemvärnet hade gjort värnplikten och önskade nu få vapen i likhet
med hemvärnsmännen. Försvarsmak-
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ten sa nej och först efter en massiv proteststorm i FROnytt, uppvaktningar,
motioner mm gav chefen för armén
med sig och tilldelade avtalspersonalen gevär m/96, ett vapen så gammalt
att knappt någon av FRO-arna var
utbildad på det. Ny proteststorm och
till sist blev det kpist, men den fick inte
förvaras i hemmen. Nu år 2009, i ett
helt annat omvärldsläge är det ak4,
som gäller. Även den ska förvaras i
förråd.
Nästa stora fråga blev hemvärnets
radiostationer. Datorer och transistorer hade blivit vardagsmat i sän-

daramatörkretsar. I hemvärnet var
Ra 122 och Ra 200 allenarådande.
Bägge hade rötter i 1950-tal under
Koreakrigets dagar.
Nya uppvaktningar som till slut
gav resultat. CA, chefen armén, sade
fortfarande ”har inte råd, kommer
på sikt”.
Ett antal framsynta försvarsområdesbefälhavare köpte emellertid
moderna stationer till sina hemvärnsförband. Först ut var Älvsborg
redan 1990. Därefter kom Jämtland,
Skaraborg, Sörmland m fl. Då CA
1997 levererade de första Ra 763 hade

mer än hälften av hemvärnsförbanden
redan köpt egna stationer.
FRO tilldelades 2007 huvudmannaskapet för sambands- och informationssystem inom FM frivilligverksamhet. FRO har därmed fått
en tydligare roll bland annat för att
rekrytera, utbilda och krigsplacera
signalister i hemvärnsförbanden.
På plussidan noterar jag även Molos- och Vägverksuppdragen. Tyvärr
är de enda riktigt positiva bevisen
på mångårig strävan att skaffa civila
uppdrag till FRO. Kommuner och
landsting står ju inte i kö för att avtala
om samarbete.
Allt är tyvärr inte positivt. Alla
försvarsutredningar och –beslut,
utredningar om frivilligförsvaret
har skapat oreda och dåliga planeringsförutsättningar. Omvärlden har
förändrats i positiv riktning. Militärt
hot mot Sverige finns knappast i
dagsläget. Försvaret har reducerats
kraftigt. FRO:s uppgifter har ändrats
och därmed även medelstilldelning.
I början av 1990-talet hade FRO
12 miljoner kr i årligt anslag, år 2001

ca 21 miljoner kronor och
år 2008 12,5 miljoner.
Allt i då gällande penningvärden. Hur tilldelningen ser ut inför 2010 är
i skrivande stund osäkert,
vilket skapar problem för
planeringen.
Medlemsutvecklingen är
tyvärr mycket negativ och
har följt medelstilldelningen. Ca 7 000 medlemmar
år 1990 blev 8026 (topp)
den sista december 1996
och nu är antalet medlemmar knappt 4 500.
Framtiden? Skall FRO
överleva som avtalsorganisation måste vi, som
jag ser det, i första hand
sköta vårt uppdrag för
hemvärnet bra. FRO-förbund och -avdelningar
måste rekrytera, utbilda
och krigsplacera de signalister som behövs i hemvärnsförbanden. p
Peter Antoni

Tisdagskväll i Försvarsgården i Norrviken, där teknikintresserade
killar lär sig mer om radio.

Radio är coolt
Sex tonårskillar jobbar i höst med att
lära sig grunderna i antennlära och
vågutbredning, hur man hanterar en
jaktradio, litet teori om Rakel och
Ra 146 i en nystartat ungdomsverksamhet i Sollentuna, som tillhör FRO
Stockholms norra avdelning.
– Vi träffade de här killarna under
Roslagsmarschen i våras, säger Monika Sveningsson, FRO Stockholm.
De är tekniskt intresserade och vi
hoppas att de ska locka med sig andra

teknik- och radiointresserade
ungdomar till oss.
Varje tisdagskväll träffas
ungdomarna i Försvarsgården i Norrviken, Sollentuna, tillsammans med några
ungdomsledare, där Nocke
Drewsen är ansvarig.
Till våren hoppas de på att
bli godkända sändaramatörer. p
Eva Neveling

Vem vill bli
FUNKTIONÄR?
I förra numret av FROnytt uppmanas alla
betonghäckar att lämna plats för nytänkande och yngre krafter i våra styrelser. Många
funktionärer sitter kvar länge på sina poster
och inser inte att utvecklingen på sikt hämmas om ”nya friska funktionärer” hindras
från att komma fram.
De som suttit länge på sina befattningar
har kanske stor erfarenhet, men ibland är
det nog bättre för FRO om man lämnar
över ledartröjan, innan det är för sent. Något att fundera på till julögröten, kanske?
Centralstyrelsen annonserar efter en
handläggare för funktionärsfrågor. Man
har tydligen inte hittat någon som vill driva
detta viktiga arbete. Saknas det funktionärer med erfarenhet som kan hjälpa till? Hur
ska vi kunna utveckla FRO om vi inte har
en tillväxt på funktionärer?
Ett brev från den centrala valberedningen
damp ner i förbundets brevlåda. Det var
en oroväckande läsning. Mer än halva
styrelsen har avböjt omval vid kommande
stämma. Det är inte bra för det långsiktiga
arbetet att så många hoppar av.
På föregående stämma drev valberedningen med kraft igenom sitt förslag, trots
att det fanns försök från förbunden att
nominera flera kandidater. Är de många avhoppen resultatet av ett magert urval i förra
valet, eller finns det andra anledningar?
Det är snart tid för stämmor i avdelningar och förbund! När gav du FRO en ny
funktionär senast?
Medlemmar är en förlustaffär för FRO
säger styrelsen och syftar då på att ekonomin är baserad på stödmedel och att
medlemsavgifterna inte täcker de centrala
kostnaderna. Man glömmer att stödmedlen
är till för hela föreningen. Även förbunden
har kostnader för att driva uppdragen och
dessa måste täckas. Hur kassaflödet ser ut
är en annan sak. Om tilldelning av stödmedel minskar måste troligen medlemsavgiften
höjas, men alla våra kostnader för uppdrag
skall täckas av uppdragsgivarna. Vi kan inte
bara prata om kostnader för utbildning.
Det behövs en organisation med en
ledning för att administration, rekrytering
och utbildning ska fungera. Förstår våra
uppdragsgivare det?
God julgröt och många radioklappar
önskar
Pär Ampär
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Claes Bohm, Sjötransportkompaniet, t v, och Magnus Plathin,
13. Komp Roslagen. I bakgrunden Lollo Nordborg, sambandsgruppchef.

– FRO spelar en nyckelroll vid sådana
här övningar, sa Mats Lindberg, st f
chef Amfibieregementet.

Rikshemvärnschefen

”FRO-arna är välutbildade och stå

Men FRO måste sätta sig ner och analysera sina uppdrag. De civila up
Flera gånger om året inspekterar
rikshemvärnschefen bataljoner i olika delar av landet. Den här gången
var det Södertörnsgruppen som fick
besök av general Roland Ekenberg.
FRO:are skötte sambandet på bataljonsstaben i Västerhaninge och vid
sjötransportkompaniet på Berga.
Bataljonens område omfattar skär
gårdskommunerna på Södertörn:
Tyresö, Haninge och Nynäshamn
med uppgifter både på fastlandet och
i skärgården. Målet för inspektionen
var att rikshemvärnschefen skulle få en
uppfattning om hemvärnsförbandets
status och duglighet.
På Berga finns FRO-arna Inge
Andréasson, Dan Pålunger, Jessica
Engström och Jan Enegren på plats
sedan tidig morgon. Deras uppgift är
att se till att sambandet fungerar mel
lan de båtar som ska föra hemvärns
soldaterna ut på öarna. 21 hemvärns
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kompaniet övar genomsök med hund
ute på öarna och behöver transporter
mellan de olika sökområdena. 22
kompaniet genomför skjutövningar
på Utö. För Södertörnsgruppen var det
här den första stora hemvärnsveckan
med nästan 400 deltagare.
– Vi jobbar här i skift och har till
gång till senaste utrustningen med
Pc-Dart och Ra 180, berättar Lollo
Nordborg, sambandsbefäl vid Sö
dertörnsgruppen. Vår uppgift är att
transportera soldaterna mellan öarna
i ytterskärgården i de olika båtar vi
har tillgång till.
Övningarna har pågått hela natten
och sambandet fungerar. Som en extra
bonus erbjuder FRO-arna samband
även för civila behov.
– I natt fick vi hjälpa till när en kata
maran fick motorproblem i ytterskär
gården, berättar Jessica Engström.
Man använder marinens basradio
nät, marin VHF med medhörning på

kanal 16 och Pc-Dart med Ra 180.
Flera olika relästationer finns på plats
i skärgården. Räckvidden varierar och
visst kan det bli problem med kontak
ten ibland.
FRO-arna nyckelpersoner
– FRO-personalen är nyckelpersoner
i sådana här sammanhang, intygar
Mats Lindberg, ställföreträdande
chef Amfibieregementet, Amf1. ”Utan
samband inga segrar” är ju en gammal
sanning som står sig även idag.
Mats Lindberg är noga med att
framhålla att alla frivilliga är vik
tiga kuggar i maskineriet. Dessutom
berikar de olika organisationernas
skiftande perspektiv arbetet.
– Rekryteringen till försvarsmakten
kommer att bli alltmer beroende av
frivilligorganisationerna i framtiden,
säger Lindberg. De blir en strategisk
viktig del i rekryteringsarbetet när
värnplikten försvinner.

