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Skriv i Förbundsbladet
Har du något att berätta? Skriv/maila gärna 
en rad, se adresser här ovan.
Redaktionen förbehåller sig rätten att 
fritt redigera insänt material.

hitta hit!
En bra färdbeskrivning till vår lokal 
finns på 
http://www.stockholm.fro.se/
grimsta/grimsta_index.html

Besöksadressen är Silversmedsplan 
36 (kortsidan) i Grimsta.

Måndagar dagtid och torsdagar 
kvällstid har vi öppet hus
i våra grimstalokaler
Utrymmena där är fördelade på ett samlings/föreläsningsrum, 
datastudio, verkstad , kontorsrum och sammanträdesrum. 
tillkommer så ett förråd och ett radiorum.

en central funktion har vårt kök där vi förutom fika och 
annat gott, kan fördjupa oss i olika tidningar och annat läsvärt.

På bilden kan du också se ”FRO-mackan” som tillhör en av 
favoriterna; i god ordning försedd med leverpastej och saltgurka.

Här kommer lite läsning
i sensommarvärmen

Det märks att hösten börjar närma sig.
Mornarna är dimhöljda med några plusgrader för 

att följas av 25 grader varmt på dagen.
Första flyttfågelsträcken har synts i veckan men 
tranor och häger är fortfarande kvar på gården.

Nästa nummer kommer den 1 december.

Redaktören
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Gärdesloppet 2016 på 
Djurgården Stockholm

Söndag den 22 maj 2016 gick Gärdesloppet för 26 gången ute på en 2 437 m lång slinga.
FRO hade ansvaret för radiokommunikationen (säkerheten) efter banan.

Tillsammans med bl.a. FMCK.

Innan Gärdesloppet så var det en kortege med veteranbilar genom Stockholm till Biskopsudden.
Ca 500 bilar från olika tidsepoker deltog. Även där hade FRO, tillsammans med bl.a. FMCK,

ansvaret för radiokommunikationen (säkerheten) efter banan. 

	  

	  

	   	  

Samling för genomgång

Sambandsvagnen (LC)

En av deltagande bilar

Väntar på tur
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Sambandsvagnen har under våren fått en behövlig uppfräschning 
av utsidan och insidan. Så nu kan den användas på våra upp-
drag.

Tack ni som ställde upp och gjorde detta underverk.
Jan Nilsson

Sambandsvagnen 2016

Denna dag var vi tillsammans med FRG Huddinge på Huddinge-
dagen och visade upp vad vi kan bidra med för hjälp, när det 
krisar i samhället. Vi visade också upp lite ”nostalgi” apparaturer. 

Fint väder för besökarna, mulet och lagom varmt. 
Jan Nilsson

Huddingedagen 28 maj

	  

Lördag den 11 juni hade vi en introduktionskurs för nya och gamla medlemmar. 

Syfte att kunna ge en bakgrund till FRO och berätta om förbundets verksamhet, 
utbildningar och kurser som finns, centralt och lokalt. 

Vi brukar säga att vi står på tre ben. Militärt – Civilt – Föreningsverksamhet.
Militärt: Rekrytering till Hemvärnet av bl.a. sambandspersonal. 

Civilt: Ställa upp med hjälp till Kommunerna och Länsstyrelsen med bl.a. vårt Basradionät. 
Föreningsverksamhet: Studiebesök, Amatörradio och Sambandsservice (Vi hjälper andra).

Jan Nilsson

	  

Introduktionskurs i FRO
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Man simmar, cyklar och springer. Publiken tjoar spontant 
och njuter av eventet, trots att det regnade vissa stunder 
underlördagen. Men, på söndagen tog vädergudarna re-
vans och bjöd på ett härligt väder. För FRO Stockholms 
del, så börjar förberedelserna långt innan tillsammans med 
eventets ledning, under kalla, mörka dagarna då man verk-
ligen funderar på om det kommer en sommar…?

Vilka radios skall användas? Hur många nät behövs? Antal 
befattningar kommer det att finnas? Vilka skall kunna ha 
samband med varandra direkt? Ja, många av er kära lä-
sare känner igen dessa frågeställningar. Det är ett ypperligt 
tillfälle som funktionär med FRO att öva sig på i verklig 
situation att se och visa för sig själv att man verkligen kan 
verka som signalist. All logistik, anmälningsmottagande, 
planering och organisationsuppbyggnad som framställs 
sker på allas fritid tog mycket tid, värre är att det är någ-
ra få och samma eldsjälar som genomför detta år från år, 
trots att FRO Stockholm är FROs största förbund. Men, 
den glädje, nöjsamhet och förtroende som visas upp från 
eventets ledning och ordningsmakt är obeskrivligt många 
gånger att sätta i ord.

Hoppas att detta kan medverka så att fler blir nyfikna på att 
”prova sina vingar” under ett civilt event. Det är en bra sak 
för att träna även om man har en militär befattning. 

Under lördagen, kom det som sagt en del regn under tiden 
som elitens dam- och herrklass genomfördes.Tävlingen 
direktsändes på en av TV:s kanaler, glädjen och kämpa 
andan kunde verkligen ses i deltagarnas ansiktsuttryck. 
FRO Stockholm levererade ljud genom proffsanläggning 
på Norrbro (Helgeandsholmen, Riksdagshuset för den som 
inte känner igen platsers olika namn) så det hördes över 
flera kyrktorn i Stockholms City.

En ”FRO-shop” byggdes upp under de första dagarna i 
tävlingsveckan i samma lokal som tidigare år. Den beman-
nades tidigt för att lämna ut radioenheter med tillhörande 
förbeställda utrustning. Problemlösningar gjordes opera-
tivt så funktionärer kunde verka i sin befattning. Det blev 
riktigt långa dagar under den veckan för de FRO:are som 
var med på plats. Detta måste upplevas för att förstå den 
mängd och ordning som måste upprätthållas för att precis 
allt måste bara fungera hela tiden, ända över mållinjen.

Tävlingsledningen tillsammans med huvudansvariga som 
representerade eventet, där även Polisen insatschefer in-
hystes även i år på Myntkabinettets Drottning Lovisa Ulri-
kas bibliotek där undertecknad byggde upp en komplett 
stab, för att kunna leda, övervaka och ha en helhetsbild 
över eventet i direkt realtid.

Innandess, så klev FRO upp på taket av Myntkabinettet, 
under ett lätt regnande för att montera upp antenner så att 
sambandet skulle fungera till det bästa.

Ett ännu lyckat genomfört 
Stockholm Triathlon 2-3 juli

Ordning och reda gjorde att sambandssektionen som be-
mannades av FRO kunde ha genomföra och bidra till ett 
bra event. TV-skärmar visade direktsändning som huvud-
ansvariga kunde korrigera tidseffektivt eventuella brister. 
En loggbok skrevs och en ny applikation för funktionärer 
sändes ut på TV-skärm i staben för att se hur arbetet stäm-
de med planering och verksamhet ute på fältet.

Efter många timmar av tävlande, vatten och flitigt slit från 
alla funktionärer så var det att inse att årets triathlon tävling 
var till ända. Dags att börja plocka ner och vårda för tran-
sport för att göra klart till nästa event. Staben och FRO-
shop plockades ner bland de sista under detta event, för 
att sambandet måste fungera in i det sista då funktionärer 
behöver samverka med varandra där deras logistik skall 
kunna verka smärtfritt.

Som sista rad, vill jag stolt tacka alla funktionärer i FRO 
Stockholm för ett väl genomfört sambandsuppdrag och 
hoppas verkligen att fler smittas av efter denna artikel att 
vara med på ett event som funktionär för FRO Stockholm.

Tack för i år och välkomna som funktionär till Stockholm 
Triathlon 2017.

Staben i Myntkabinettet under Stockholm Triathlon 2016

Ricard Koljo
Förbundsordförande FRO Stockholm
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… Och FRO Stockholm var där med 
ännu en gång ett större utbud av ut-
rustning. Ibland så undrar man hur 
stort något kan bli? Vad är maxgrän-
sen som alla som medverkar orkar 
med, med tanke på att det skall fixas 
och det händer så mycket runt om-
kring i ens vardagliga liv.

Efter bland annat utvärderingsmöten, 
uppstartsmöten, möten för funktionä-
rer, planering- och logistikmöten och 
allt förarbete, så är det- vips över på 
bara ett fåtal timmar. Men vilken folk-
fest!!

Vi tar upp ett par exempel så kan ni se 
var någonstans FRO-loggan har visats 
upp i detta av det i kategorin största 
event som genomförs i Stockholm.

Under den sista veckan är det ett mer 
eller mindre frenetiskt pysslande på 
många olika håll. Man vill ha med allt 
som behövs, det är nästan så man en-
skilt planerar i stil med det som pre-
senterades i Jönssonligan- filmerna. 
Det blir lite vassare, ”in i minsta de-
talj”…

FRO Stockholms sambandsvagn kom 
på plats under fredagseftermiddagen, 
allt fungerade precis som planerat.

Det har gått och blivit lördag, klockan 
ringer vid 0315, lite trött och nyvaken 
är man. Saker skall hämtas, lastas och 
transporteras till den gemensamma 
platsen för morgonmöte tillsammans 
med organisationen ur Stockholm 
Pride skall hållas. Sambandsutrust-
ningen flyttas in och stora ögon börjar 
synas på de funktionärer som skall få 
använda utrustningen som FRO leve-
rerat till eventet.

30 juli, dags för den
19:e Stockholm Pride

då hade klockan tickat fram till 1749 
och alla ekipage hade kommit fram till 
målgången på Lidingövägen, då var 
det dags för allt efterarbete som hör 
till när man pysslar med denna typ av 
uppdrag på ett event: det skall packas 
ihop och göras rent, inklusive invente-
ring. Man måste ju veta ifall någon sak 
”är på drift” eller ”har-det-tillkommit-
saker”? 

En välbehövlig pyttipanna, ett varmt 
avtackande från Pride paradsorgani-
sationen och en kort sväng på Pride 
området fick avsluta vårt deltagande 
för denna gång. Många var trötta ef-
ter när denna dag var till ända, (hade 
favören att åka runt och hämta upp 
en del av sambandsutrustningen och 
byta ett par rader med kamrater som 
ställt upp) klockan blev sent när allt för 
att nämna som undertecknad hade 
haft med sig var inställt till tekniker-
gruppen och sambandsvagnen var på 
plats. Många känner igen sig som de 
”eldsjälar” man är, att allt tar tid.

Med detta vill jag framföra dels från 
Stockholm Prides paradledning ett 
stort TACK till alla som var med och 
bidrog till ett trevligt och bra event. Ty-
värr, så kunde vi ha varit betydligt fler 
funktionärer från FRO.

Finns intresse av mer information som 
rör Stockholm Pride, gå in på deras 
webbsida.

Tack för i år och välkomna som funk-
tionär till Stockholm Pride 2017.

               
Ricard Koljo

Förbundsordförande FRO Stockholm
Ledningscentralen under Stockholm 

Pride Parade 2016

Längs med paradvägen fanns en 
funktionär från FRO som blev utrustad 
för att kunna agera ”FRO-support”. 
FRO-funktionären, blev presenterad 
för den sektionschef som man skulle 
jobba i team med under paraden. En 
verklig framgångsfaktor tillsammans 
med transparent kommunikation. 
Sambandsprov, utfördes av Pridepa-
radens Ledningscentral som sköttes 
och bemannandes av FRO. Allt måste 
fungera och reservsamband likaså. 
Polisen, stod i kontakt under hela da-
gen via FRO sambandsnät, som un-
der flera tillfällen.

I år så fick Stockholm Pride stöd med 
ljudanläggning, på tre olika positioner 
längs med paradvägen. Utroparna, 
läste med ojämna mellanrum upp en 
”jingel” där man gjorde ”reklam” för 
att FRO levererade ljud- och sam-
bandsutrustning även detta år. Musi-
ken, kopplades från utroparnas egna 
iPad. Kontrollen och övervakningen 
så att ljudanläggningen fungerade och 
de tre elverk som fanns utplacerade 
vid respektive position hade bränsle 
för att kunna leverera den ström som 
var nödvändig för att få ut den infor-
mation som behövdes till all den pu-
blikmängd som fanns längs med hela 
paradvägen. Alla siffror får ni på upp-
dragsgivarens webbsida.

Starten, gick på utsatt tid kl. 1300 och 
sen rullade allt på, i rasande takt star-
tade ekipagen som hade innan start 
samlats längs med Norr Mälarstrand. 

Hela paraden löpte igenom utan stör-
re anmärkningar. Dock kom det en 
större mängd vatten med hagel som 
bidrog till att många ville fort hem ef-
ter paradens slut, för att kunna byta 
till torra kläder. Efter paradens slut, 
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Lördagen 13 augusti träffade sty-
relsen för FRO Stockholm repre-
sentanter från våra grannförbund 
i Uppland och Gävleborg, även 
generalsekreterare Kent Ahlqvist 
medverkade och bidrog med 
mycket matnyttig information.

Under samverkansmötet avhand-
lades frågan om ett eventuellt ge-
mensamt förbundsblad (kanske i 
form av ett regionsblad), webplat-
ser och hur vi kommunicerar med 
våra medlemmar i allmänhet.

Svårigheter är alltid att producera 
material till olika typer av utskick, 
och Kent Ahlkvist rekommendera-
de alla att använda sina förbunds 
hemsidor, till exempel gavleborg.
fro.se. Det finns också möjlighet 
att skicka in material till centrala 
hemsidan genom särskilt formu-
lär. Det redigeras lätt innan publi-
cering för att få gemensam form.

Det finns också möjlighet att bli 
webredaktör för sitt förbund. En 
introduktionskurs för webredak-
törer kommer att hållas senare i 
höst.

FRO Stockholm berättade att vi 
tar gärna emot material från andra 
förbund som är av intresse för 
FRO Stockholms medlemmar att 
publicera i sitt förbundsblad. Om 
något annat förbund vill “samåka” 
och vara en del av tidningen och 
skicka ut den till sina medlemmar 
är det välkommet.

Gemensamma aktiviteter
Vi pratade också om vilka akti-
viteter vi skulle kunna ordna till-
sammans, bland annat föreslogs 
Öppet Hus på olika platser. FRO 
Stockholm kan givetvis öppna 
Grimsta om sådant intresse finns, 
FRO Gävle har också en lokal de 
gärna bjuder in till. FRO Uppland 

Samverkansmöte
med grannförbunden

har för tillfället ingen lokal, men 
kan tänka sig att ta emot utom-
husaktiviteter, eller andra aktivite-
ter som går att husera. Telemuse-
um och Ledningsregementets dag 
diskuterades, men inget konkrets 
bestämdes om det.

Ett viktigt steg till gemensamma 
aktiviteter är att sätta upp en de-
lad kalender, FRO.se har stöd för 
det redan idag, även om det krä-
ver lite specialanpassning.

Ungdomsverksamhet/
föryngring
Vad är egentligen ungdomsverk-
samhet? I en organisation med 
hög medelåldern blir gränsen för 
ungdomsverksamhet lätt något 
flytande, men det som avses här 
är verksamhet för barn och ung-
domar under 18 år. 

De ungdomar som är mellan 15 
och 18 år är inte så väldigt många, 
men de som är engagerade är väl-
digt duktiga och har gått alla ung-
domskurser som erbjuder, vissa 
“flera gångar om”.

Samtliga förbund på mötet upp-
levde ungdomsverksamheten som 
svår att få till på ett bra sätt. Dels 
upplever man att ungdomsverk-
samheten ställer högre krav på 
funktionärernas lämplighet än vad 
annan verksamhet gör, dels råder 
stor tvekan inför vad som skulle få 
ungdomar att vilja engagera sig i 
verksamhet som FRO kan genom-
föra. Man har till och med svårt att 
hitta barn och unga att fråga om 
vad de kunde vara intresserade av 
i sin bekantskapskrets (om de inte 
redan är medlemmar). 

Flera förbund har även svårt att 
bemanna sin ungdomsverksam-
het, i ett förbund var en fung-
erande verksamhet beroende av 

enskild medlem som tyvärr inte 
hade möjlighet att fortsätta driva 
verksamheten. Försök har gjorts 
att arrangera bland annat utflykter 
av olika slag, men dessa har någ-
ra gånger fått ställas in på grund 
av vikande intresse vilket verkar 
nedslående.

En fråga som lyfts är “Finns det 
verkligen inte något bättre att pra-
ta om än att FRO behövs när mo-
biltelefonen inte fungerar?”. Kent 
nämner IT-säkerhet som ett ämne 
som är högintressant för även för 
ungdomar.

En av representanterna från FRO 
Gävle har kontakt med en lärare 
i teknikämnet som är intresserad 
av att poppa till undervisningen 
lite, och ser möjligheter till sam-
arbete med FRO, skulle det fung-
era? Det går säkert utmärkt. Linus 
från Stockholm undrar om man 
kan besöka till exempel scout-
verksamhet och till exempel ha 
en träff med tema samband? Ja, 
det fungerar. Finns det pengar att 
söka centralt? Kent berättar att 
det finns en mindre pott pengar 
att söka centralt. Man kan också 
använda förbundens medel för 
ungdomsverksamhet, det är upp 
till förbundsstyrelsen. En erfaren-
het där är att det är bättre att sätta 
av en pott som ungdomsverksam-
heten kan använda, utan att behö-
va begära styrelsebeslut varje litet 
utlägg. Förbunden får också ett 
visst ungdomsbidrag baserat på 
antal engagerade ungdomar.

Försvarsutbildarna har en utbild-
ning för ungdomsledare. Janne 
från FRO Uppland menar att det 
som fungerar bäst är att kolla 
medlemsregistret och ta person-
lig kontakt, och följa upp ungdo-
marna ganska noga. Det fungerar 
mycket bättre än att bjuda in till 
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ungdomsträffar “i blindo”. Det blir 
inget av sig själv, ungdomsverk-
samheten kräver tydligt ledar-
skap. Det behövs ett väl förberett 
program. Liknande erfarenheter 
finns i FRO Stockholm.

För personer över 18 år är för-
svarsmakten ofta det som får 
personer att engagera sig även 
i FRO. På flera förband anord-
nas “Military Weekends” som är 
tänkta som en slags introduktion 
till försvarsmakten och stimulera 
till fortsatt engagemang. Kent be-
tonar vikten av att FRO deltar i 
dessa arrangemang, och att man 
kan se efter på forsvarsutbildarna.
se/mw när nästa tillfälle äger rum, 
samt anmäla intresse att delta 
som FRO-representanter. Arrang-
emangen blir vad man gör det till. 
FRO har även möjlighet att delta 
i de rekryteringsråd som hålls på 
förbanden.

FRO Stockholm har ambitionen 
att medverka i Military Weekend 
2-4 september på Livgardet.

Olika förutsättningar för 
krisberedskap
De olika förbundens samarbete 
med kommuner och länsstyrelser 
varierar kraftigt. Några av förbun-
den stödde via de Frivilliga Re-
sursgrupperna (FRG) samhället 
under förra höstens flyktingkris. 
Olika förbund har olika avtal med 
lokala myndigheter. FRO Stock-
holm erbjuder tjänsten basradio-
nät, en samling repeaterstationer 
till kommuner och länsstyrelse för 
reservsamband. Andra förbund 
stödjer myndigheterna med främst 
bemanning av sambandstjänster, 
i varierande utsträckning. Då det 
skiljer sig kraftigt mellan förbun-
den är det svårt att få till samarbe-
ten i dagsläget.

Som orientering berättar Kent att 
det planeras ett nytt civilt försvar. 

Det skiljer sig från vårt tidigare ci-
vilförsvar på så vis att det handlar 
om hur samhället bäst kan stödja 
försvarsmakten vid kris. Det kan 
till exempel vara att dubbla upp 
antalet fordonsförare så att de 
lastbilar som finns, kan gå fler av 
dygnets timmar. Här kommer FRO 
ha en självklar roll att rekrytera fri-
villiga för att hålla igång och be-
manna kritiska ledningssystem. 
Myndigheten för Samhällsbered-
skap arbetar för fullt med att ut-
forma ett sådant här system.

Sambandsservice
FRO Stockholm bjuder in alla som 
vill att man mycket gärna får hjäl-
pa till på något av de många sam-
bandsuppdrag som sker i Stock-
holmsområdet. FRO Gävle är 
intresserade, men har ingen fullta-
lig sambandsgrupp. FRO Stock-
holms Sambandsservicegrupp 
arbetar med planeringen och för-
beredelserna för sådana här upp-
drag i ofta upp till ett år i förväg, 
och när arrangemanget verkligen 
händer behövs alla. Ricard förtyd-
ligar att varje person extra på ett 
sådant arrangemang gör skillnad, 
så man är välkommen, så det går 
alldeles utmärkt att komma förbi 
även själv.

Ricard nämner kort Stockholms 
Prideparad som gick av stapeln 
föregående vecka, och att ett så-
dant arrangemang, i samverkan 
med såväl prideorganisationen, 
polis, sjukvårdsresurser samt 
hundratusentals deltagare och 
åskådare förmodligen är ett av 
de största arrangemang man får 
tillfälle att ordna med samband 
på, och ett väldigt bra övningstill-
fälle inför alla typer av skarp sam-
bandsverksamhet. Sambands-
tjänsten kan också användas för 
att marknadsföra och skapa för-
troende för FRO.

Sambandstjänsten diskuteras yt-
terligare och det lyfts att somliga 
förbund historiskt har blivit besvik-
na på hur FRO Stockholm har age-
rat i samband med uppdrag och 
arrangemang utanför Stockholm. 
FRO Stockholm meddelar att man 
alltid samverkar med såväl lokala 
förbund som arrangörer hur de vill 
göra innan man åtar sig uppdrag 
inom andra förbunds områden. 
Det uppstår tyvärr ibland konflik-
ter ändå, men FRO Stockholm tar 
dessa på stort allvar och försöker 
lösa dem så snart de uppstår.

FRO Gävle har också viss sam-
bandsservice, just nu oftast i form 
av uthyrningsverksamhet, men 
med ambitioner att få till en sam-
bandsgrupp.

Teknikprojekt DMR 
på östkusten, jfr västkusten
FRO-förbunden längs västkusten 
har byggt upp en välfungerande 
Digital Mobile Radio (DMR)-nät 
som gör det möjligt för FRO-med-
lemmar att tala med varandra över 
mycket långa avstånd, genom att 
sända trafiken mellan repeatersta-
tionerna via Internetlänkar.

En uppenbar tanke är förstås att 
det vore lämpligt att bygga ut nä-
tet att fungera även på östkusten.
Hans Gejdebäck redogör för någ-
ra aspekter man måste ta hänsyn 
till i Stockholm, bland annat lig-
ger det befintliga nätet på VHF, 
medans Stockholms befintliga 
nät kör på UHF, och det i princip 
saknas stationer som kan köra på 
bägge frekvensbanden. Enstaka 
gäst-repeatrar vore förstås både 
möjligt och önskvärt, men det är 
idag inte realistiskt att bygga upp 
två parallella nät. Det är dock up-
penbart att DMR är en teknik värd 
att satsa på.
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Kent håller med om att det är vik-
tigt att göra rätt från början, och 
att det är viktigt att börja någon-
stans. Ricard menar att det vore 
lämpligt att Kenneth Wassberg, 
som är ansvarig för nätet på cen-
tral nivå, har möjlighet att vara 
sammankallande i en grupp för 
nätutbyggnaden. Det är viktigt att 
nätet är standardiserat över landet 
om det ska vara till för alla.

FRO Gävleborg har diskuterat en 
gästrepeater för DMR på VHF, 
men ser också vissa svårigheter 
med att harmonisera nätutbygg-
naden med befintlig utrustning.

Hans föreslår att man bildar en 
DMR-grupp med kompromissvil-
ja. Det kan vara mycket svårt att 
komma överens under till exempel 
en konferens, så det är viktigt att 
träffas även under andra omstän-
digheter. Gruppen bör ha repre-
sentanter från central nivå.

Kent föreslår att den kommande 
IT-konferensen i Enköping 19-20 
november är en lämplig plats för 
att påbörja arbete med DMR-nät 
på östkusten. Fram tills dess är 
det lämpligt att fler förbund pratar 
ihop sig.

Introduktion av nya medlemmar
Bra former för introduktion av nya 
medlemmar diskuteras. Samtliga 
förbund håller introduktionsutbild-
ningar, men erfarenheter är att det 
krävs uppföljning fler aktiviteter 
för att medlemmar ska tycka det 
är intressant att fortsätta enga-
gera sig.

Kent meddelar att det kommer 
nytt material för utbildning av nya 
medlemar inom kort. FRO-delen 
kommer att vara 2-3 timmar, ut-
bildningsmaterialet finns i FRO-
DOK.

Lämpliga moment att följa upp en 
introduktionskurs diskuteras. Kurs 
i signalering, naturligtvis, men 
även genomgångar av materiel, 
sambandstjänst med mera. Även 
ledningsträning är populärt.

Civil och militär 
utbildningssamverkan
Mötet diskuterade hur man bör 
förhålla sig till gentemot sitt lokala 
förband, rekryteringsaktiviteter 
med mera. De flesta förbund har 
en eller två bataljoner att arbeta 
mot, Stockholm som har sex ba-
taljoner i sitt område.

FRO Stockholm har varit kontakt 
med S6 på de sex bataljonerna, 
och kommer att återupptas under 
hösten. Ambitionen är att kartläg-
ga vakanser och utbildningsstatus 
på förbanden.

FRO Gävle undrar hur vi ska se på 
funktionsföreträdare, ansvarsför-
delningen är ganska oklar mellan 
förbandets, utbildningsgruppens 
och FRO-förbundets funktionä-
rer. Kent menar att den viktigaste 
frågan är att förbundet har god 
relation med bataljonen och ut-
bildningsgruppen. Den viktigaste 
uppgiften för FRO, förutom att re-
krytera nya signalister och andra, 
är att befintliga signalister m.fl. 
utvecklas i sin befattning och på 
sikt specialiserar sig eller tar an-
nan högre befattning.

Kent berättar också att alla S6:or 
och ledsysbefäl träffas varje år, 
och man hoppas att S6:or tar med 
sig innehållet från de träffarna 
tillbaka till förbanden. Viktigt att 
FRO-kansliet känner till alla S6:or 
för att kunna kalla dem.

Överlag skiljer sig förutsättning-
arna kraftigt mellan bataljonerna, 
så det är upp till varje förbund att 

välja en strategi som passar dem 
bäst. En erfarenhet är att det är 
bra att protokollföra mötena med 
utbildningsgrupper och andra, så 
att man får kontinuitet och kan 
hänvisa till dessa protokoll när 
till exempel utbildningsgrupperna 
byter handläggare.

Möten har hittills kallats Region 
Mitt, förbunden, men det finns 
egentligen inget stöd för en sådan 
nivå i stadgar och styrdokument. 
Det är förmodligen bättre att hålla 
mötet frivilligt och att de förbund 
i området som vill delta ges möj-
lighet att delta. Mötet beslutar att 
sluta använda begreppet Region 
Mitt, och kommer fortsättningsvis 
kallas Samverkansmötet.

Nästa möte
Nästa möte beslutades läggas 
efter centralstyrelsens möte i ok-
tober. Föreslaget datum är 29 ok-
tober i Gävle. FRO Gävle skickar 
ut inbjudan till nästa möte när det 
närmar sig.

Punkt från Ricard Koljo
Ricard meddelar att han kommer 
att lämna styrelsen och sin post 
som ordförande i FRO Stock-
holm, men kvarstår som medlem 
i FRO. Anledningen till beslutet är 
en mycket ansträngande arbets-
situation som gör det omöjligt att 
även hinna med arbetet som ord-
förande i FRO Stockholm. Vice 
ordförande Linus Ericsson övertar 
ordförandes uppgifter.

Linus Ericsson
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FRO Svartlösa-Öknebo

Då nu hösten börjat sitt intåg efter en sommar som 
många tycker har gått lite för fort så är det nu dags 
för planering av avdelningsverksamheten för hösten. 

Vi börjar vår höstverksamhet med styrelsemöte den 
14 augusti 2016 och därefter så har vi första öppna 
huset på onsdag den 17 augusti kl.19.00 i lokalen 
på Toppvägen 24 Tumba.

Vi planerar att vara med på JOTA i oktober tillsam-
mans med Huddinge Scoutkår och delta i SL testen 
den 12 november.

Övriga beslutade aktiviteter kommer att publiceras 
på avdelningens hemsida 
http// svartlosa-oknebo.fro.se

Välkommen att besöka oss.
Jan Nilsson

Information från avdelningarna

Frivilliga Radioorganisationen, 
FRO, rekryterar och utbildar 
signalister till bland annat 

totalförsvaret.

Bland våra uppdragsgivare 
kan nämnas

Försvarsmakten,
Länsstyrelsen i Stockholms 
län, Stockholms läns lands-
ting och flera kommuner i 

Stockholms län.

www.stockholm.fro.se

Vill du tipsa oss
om Nyheter?

Som du kanske vet har vi en Nyhetsweb som vi
kallar Grimsta-webben

www.grimsta.fro.se

Där berättar vi dagligen om nyheter inom områdena 
teknik, försvar, Krisberedskap och liknande. 

Vi behöver dock funktionärer som lägger in de 
intressanta nyheterna.

Vill du hjälpa oss med detta
så är vi tacksamma för det. 

Anmäl dig på e-post till stockholm@fro.se

Övriga avdelningar inget nytt

Hösten hos FRO Svartlösa-Öknebo

Lördagen den 15 oktober håller Vi en information 
om FRO´s webbplats i vår lokal i Tumba. Informatio-
nen är tänkt som en uppfräschning för de som publi-
cerar information på webbplatsen FRO.se.

Vi startar kl. 10.00 och håller på till runt 16-tiden.
Anmälning behövs inte men vill Ni ha fika bröd så 
skicka gärna ett mail till ulf.westman@fro.se, en 
vecka innan.
 
Lördagen den 19 november håller Vi en information 
om IP-telefoni (VoIP) i vår lokal i Tumba.

Vi startar kl. 10.00 och håller på till runt 16-tiden.
Aktiviteten är öppen för alla medlemmar. Anmälning 
behövs inte men vill Ni ha fika bröd så skicka gärna 
ett mail till ulf.westman@fro.se en vecka innan.

För övriga aktiviteter se webbplatsen 
Svartlosa-Oknebo.fro.se.

Ulf Westman


