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Bilaga B
FRO Svartlösa - Öknebo

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019 FÖR FRO SVARTLÖSA - ÖKNEBO
Styrelsen för FRO Svartlösa - Öknebo får härmed avge sin verksamhetsberättelse för
tiden 1 januari 2019 – 31 december 2019
Styrelsens sammansättning
Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret har varit;
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter
Ersättare

Ulf Westman
Karl Gunnar Slät
Anders Törnkvist
Jan Nilsson
Petri Helmros
Dag Iremo
Patrik Guttman

Övriga funktionärer
Stationsansvarig
Jan Nilsson SM0UIE
Vice stationsansvarig Ulf Westman SM0TRY
Revisor

Jan Palminger

Vice revisor

Vakant

Valberedning

Vakant

Lokal och mast
Lokalen i Tumba har underhållits.
Åtgärder för vatten och ventilation utförda.
Reparation av ett antennstag har utförts under året.
Styrelsemöten
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 11 st. protokollförda sammanträden.
Ekonomi
Vår ekonomi är god. Vi har fått avdelnings- och lokalbidrag från förbundet.
Några investeringar har gjorts i materiel och i lokalen.
Ekonomin redovisas i balansräkningen.
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Amatörradio
Ansvariga för verksamheten under året har varit Jan Nilsson SM0UIE och
Ulf Westman SM0TRY
Vi har deltagit sporadiskt i SSA: s månadstester på Kortvåg.
Telegrafiträning
Vi ansvarar för (SL0FRO) FRO: s telegrafiutsändningar på kortvåg för träning av telegrafi
Sändningarna går på 3563 kHz och 7089 kHz. Sändningstiderna finns på FRO: s hemsida
www.fro.se under rubriken ”Telegrafiträning”.
Ungdomsverksamhet
Verksamhetsansvarig har varit Tommy Ljungberg.
Någon ungdomsverksamhet har tyvärr inte förekommit under året.
Utbildning
Medlemmar har deltagit i kurser och utbildningar anordnade av avdelningen och förbundet.
Medlemmar och medlemsinformation
Antalet betalande medlemmar är i dag 91 stycken. Medlemsinformation har gått ut via vår
medlemstidning ”S-Ö Bladet” som utkommer två gånger per år och finns att hämta
elektroniskt på vår hemsida. https://svartlosa-oknebo.fro.se. Övrig information läggs
kontinuerligt ut på hemsidan.
Internet och E-post
Avdelningen har Webbplats på Internet. Ansvarig för sidan är Ulf Westman. Webbplatsen
finns på https://svartlosa-oknebo.fro.se.
Radioövningar
Under perioden har medlemmar från avdelningen deltagit i ett antal radioövningar
(radiosamband) vid t.ex. Tjejskidan, Strömsholm (hästtävling),
Stockholm City Cup(orientering) (ljud), Roslagshöst(cykel) och en del andra radioövningar
samt att medlemmar från avdelningen har deltagit i en avslutningskonferens för årets
sambandsuppdrag.
Rekrytering
I avdelningens regi har vi haft en rekryteringsaktivitet på Huddingedagen tillsammans med
FRG och Civilförsvaret Huddinge. Dessutom har representanter från avdelningen deltagit på
av förbundet ordnade rekryteringsaktiviteter. Avdelningen har varit med på möte med
föreningen ”Plattformen” som organiserar samverkan mellan kommun och föreningar i
Botkyrka.
Representation
En representant ifrån avdelningen ingår i FRO Stockholms förbundsstyrelse, nämligen
Anders Eltvik.
Avdelningen har varit representerad på förbundsstyrelsemöten (FRO Stockholm) med Jan
Nilsson, Anders Törnkvist, Petri Helmros och Ulf Westman.
Anders Eltvik, Joakim Guttman, Patrik Guttman, Dag Iremo och Jan Nilsson ingår i den
sambandsgrupp som är ansvarig för förbundets radioövningar.
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Styrelsens tack
Till alla medlemmar och funktionärer framför styrelsen ett varmt tack för alla goda
insatser, uppoffringar av tid och möda som nedlagts för att uppnå de goda resultat som
uppnåtts under verksamhetsåret 2019.

Ulf Westman

Karl-Gunnar Slät

Petri Helmros

Jan Nilsson

Anders Törnkvist

Dag Iremo

Patrik Guttman

