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Under en härlig försommarkväll skrivs ledaren ned 
och den positiva känslan som uppenbarar sig vid första 
tangenttryckningen är inte enbart från den fina kvällen. 
Känslan kommer också från FRO! Min åsikt är att vi 
mer och mer går på samma väg och med samma slutmål. 
Självklart finns det vissa som går på stigar vid sidan om 
men vi jobbar med detta.

Numera arbetar vi mer och mer för att synas och höras 
på fler och fler arenor. Det finns engagemang på lokal 
och regional nivå som säljer FRO, hur vi verkligen kan 
leverera och stödja vårt samhälle. Vårt största förbund 
jobbar med sitt basradionät och många kommuner 
i stockholmsområdet vet vad FRO kan leverera. Vi 
har medlemmar som har avtal med kommuner som 
fortlöpande visar vad vi kan leverera. I flera andra län/
förbund visar vi ”flagg” på olika sätt. Till detta har vi alla 
våra sambandsuppdrag vi löser med bravur. Vi kan detta 
med ledning och samband, tusental människor ser oss 
verka, låt dem veta vilka vi är.

Centralt fortlöper arbetet med FRO:s centrala 
uppdrag. Vi har nyligen börjat delta i MSB:s arbete 
med samverkansområden. Där finns representanter 
från hela vårt samhälle. Sedan tidigare besöker vi 
utbildningsgrupper över hela landet tillsammans med 
förbundsrepresentanter, allt för att smörja maskineriet 
och stödja våra förbund. Vi träffar också representanter 
från myndigheter och beslutsfattande politiker i olika 
forum. De får höra vad vi kan! Att sälja och fortlöpande 
förvalta det vi jobbar med är viktigt! Vi måste synas och 
höras samt verka på de arenor där de som kan ha nytta av 

oss finns. Det som beskrivs är i enlighet med den beslutade 
centrala strategin; ”stärka vårt varumärke”.

I år prioriterade vi åter igen, ett mellan år mellan våra 
riksstämmor, en ordförandekonferens. Några förbund 
kunde tyvärr inte skicka ersättare för sina ordförande som 
hade förhinder. Konferensen var i mitt tyckande mycket 
lyckad. Den gav ny inspiration tack vare vår föreläsare 
Johan Tholander. Hans presentation finns på fro.se för den 
nyfikna. Läs gärna reportaget längre fram här i FROnytt. 
Undertecknad förmedlade vårt ansvar som ordförande 
regionalt och centralt. Stadgarna styr vad vi ska göra och 
utgör inte ett ”smörgåsbord varifrån man kan göra det 
som är roligt”. Dialogen var kreativ och jag vill passa på 
och tacka alla som tog sig tid att komma!

Vad är FRO? Är vi en förening som bedriver 
föreningsverksamhet eller en förening som är leverantör 
till uppdragsgivare? Det har talats om att rekrytera till 
föreningen för att sedan värva dem till våra uppdrag. Med 
facit i hand, hur har det gått? Hur ser vår uppfyllnadsgrad 
ut? Hur ser medelåldern ut på våra medlemmar som har 
tecknat avtal? Vi vet svaren centralt och kommunicerar 
numera ”rekrytera rätt”. Vi ska rekrytera rätt personer som 
från början vill arbeta i våra uppdrag.
Var stolt över att vara medlem i FRO. Berätta på tre 
minuter vad vi kan, efter den tiden tappas intresset.

Den central ledning önskar er en skön sommar!

Georg Guldstrand
Centralstyrelsens ordförande

I år prioriterade vi åter igen, ett 
mellan år mellan våra riksstämmor, 
en ordförandekonferens. 

FRO på fler arenor

“
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En överblick från Försvarsmaktens stora stabsövning

Översta bilden: Den civila dimensionen när det är som lugnast
Understa bilden: Excon Gaming- hallen: så ser stabscellerna ut



FRO har nu en sida på 
facebook - 

facebook.com/frivilliga-
radioorganisationen. 

Där kommer vi att 
publicera aktuell 

information om vår 
verksamhet.

Följ FRO på facebook
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En överblick från Försvarsmaktens stora stabsövning

Dagen var här, då 
Försvarsmaktens stora 
stabsövning inleddes. 
Känslorna var blandade, 

det var den första internationella 
övningen jag hade sökt till. Det var 
Pre-training och man visste inte 
riktigt vad man hade att förvänta sig. 
Det var folk från hela världen, allt 
från USA till Sydkorea. Mestadels 
svenskar. Allt var enligt internationell 
NATO-standard.

Pre-training
Utbildningen under förövningen var 
i regel rätt bra. Det steg över mina 
förväntningar och förberedelserna 
inför CJSE13 var väl förberedda 
inför övningen 16-26 april. Mycket 
av utbildningen hölls av erfarna 
stabsassistenter från tidigare övningar.

Det krävs dock en hel del av en 
själv när man medverkar under 
dessa övningar. Man skall kunna 
uppträda professionellt med en 
bred allmänbildning, hantera stress 
och kunna lösa problem. Man skall 
kunna organisera och göra det enkelt 
för sig. Det kommer in hundratals 
meddelanden och man måste veta 
vad man måste prioritera. Man skall 
samtidigt ha goda arbetsrutiner för 
att kunna sortera meddelanden på ett 
effektivt sätt samt ha en god vana att 
hantera telefonsamtal och sköta växel 
vid stabsexpeditionen.
- Man fick verkligen testa sig själv 
och hur mogen man är för sina 
arbetsuppgifter. Hur beredd man är 
på att ta initiativet och bland annat 
vara chef, säger Cecilia Johansson, 
en av stabsassisterna, från FRO 
Skaraborg.

CJSE13 Försvarsgemensam övning
Combined Joint Staff Exercise är en 
internationell och försvarsgemensam 
stabsövning där ledningsfunktionen 
hanterar flyg-, armé- och marina 
stridskrafter. Övningen är mång-
dimensionell med civila och militära 
aktörer och har över 1400 deltagare 
från hela världen.

Övningen baserades på fiktiva 
scenarion där flera länder är 
involverade och drabbade av 
djupa kriser. Det är mycket 
bakgrundsmaterial inför övningen 
och scenariot har ett inledande 
skript som under tiden påverkas 
av övningens b-styrka, EXCON 
GAMING. Det var också där jag 
tjänstgjorde, som stabsassistent på 
avdelningen PMESII (Political, 
Military, Economical, Social, Infra-
structure, Information). Rörelsen i 
spelet har en stor roll och de olika 
rollerna vid EXCON GAME bidrar 
till en bred dynamik – med allt från 
civila aktörer såsom lokala aktörer, 
humanitära organisationer och 
internationella samfund till militära 
såsom vänliga och icke-vänliga 
förband av alla dess olika slag.

Man får inte heller glömma bort den 
sociala delen av övningen. Man fick 
kontakt med hundratals personer. 
Vissa man säkerligen träffar igen. 
Mässen var öppen varje kväll, och 
det fanns mycket tid emellanåt där 
man kunde träffas och samverka 
med varandra. Det märktes att flera 
hade träffats flera gånger tidigare, 
och andra var det för första gången. 
Stämningen överlag var måttligt 
trevlig.

Vi som arbetade som stabsassistenter 
fick ett fantastiskt stöd från 
övningspersonalen, som bland annat 
bestod av it och säkerhet, stabs-
assistentinstruktören Eva Lindberg, 
information management officer 
Anders Strand och vår arbetsgivare 
Kerstin Kihlfors från Högkvarteret. 
Det är vi hjärtligt tacksamma för 
och hoppas även att andra frivilliga 
att söka till VIKING14 och andra 
internationella övningar.

Text och bild: Lars-Erik Hallinder
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Precis när jag stiger av bussen på Hjos busshållplats öpp-
nar sig himlen. Regnet öser ner. Trots detta kommer en 
strålande glad Cecilia Johansson emot mig och hälsar 
varmt med hela famnen. - Välkommen till denna vackra 
stad. Det blir nog ingen sightseeing idag, säger hon.

Nej det blir det inte men med paraplyerna uppfällda så 
blir det i alla fall en promenad till torget och en lunch på 
restaurang med Vättern som närmsta granne.

Med en pappa som var officer och aktiv i FRO i Karlsborg 
och mamma som var bilkårist så föddes Cecilia in i FRO. 
Alla sju syskonen var med på alla aktiviteter redan som 
barn.
- Vi tillsammans med flera andra familjer blev stommen i 
FRO Karlsborg och vi hade så trevligt. FRO blev moders-
mjölken för oss och det var helt naturligt. Fram till 1987 
var vi aktiva sedan flyttade vi till Hjo. Och då var det 
Lottorna och hemvärnet i dåvarande Kåkind hemvärns-
bataljon i 10 år som drog.

I några år flyttade Cecilia runt och hamnade så smånin-
gom i Uddevalla och blev åter igen aktiv i hemvärnet.
- Mitt mål har hela tiden varit att bli gruppchef så jag 
var ju glad att hitta hemvärnet. Jag åkte på en utbildning 
på Skredsvik där en instruktör från FRO Stenungsund 
blev vändpunkten som gjorde att intresset för FRO kom 
tillbaka. Efter ett tag blev jag signalist i Dalslands hem-
värnskompani och när jag 2011 flyttade tillbaka till Hjo, 
så fick jag hösten 2012 förfrågan om att starta om FRO 
Skövde för att behålla den kvar. Idag är jag på väg att bli 
gruppchef på ungdomsnivå och jag är verkligen glad över 
det, säger Cecilia.

Flera av dem som hon umgicks med på 90-talet är chefer 
i hemvärnet idag och hon tycker att cirkeln har slutits.
- Vår bataljon har en genomsnittsålder på 43 år vilket är 
bra – vi är alltså en relativt ung bataljon. Jag är sekreterare 
i FRO Skaraborg och ordförande i FRO Skövde. Det har 
blivit en livsstil för mig.

Att det finns många möjligheter att utbilda och förkovra 
sig inom FRO framhävdar Cecilia flera gånger under in-
tervjun. Många medlemmar har utvecklats under sina 
aktiva år, och hade säkerligen inte varit den person de är 
idag om de inte aktiverat sig.
- Det är mycket positivt och något som måste komma 
fram. Och så det här med ungdomar. Vi måste få fler 
ungdomar intresserade av oss. Utan ungdomar kommer 
vi aldrig klara oss. Det behöver man ju inte var så klok för 
att förstå. Det handlar om överlevnad.

Har du några idéer på hur man rekryterar fler ung-
domar?
- När vi är ute och rekryterar är det viktigt att vi även 
intresserar barn. Se till att de kommer fram och frågar 
och undrar. Bjud på godis, jag lovar då kommer de. Och 
då tar de även med sina föräldrar. Ett kanontillfälle att 
berätta om FRO. Ett barn som får det goda intrycket och 
bemöts med värme och engagemang kommer ihåg. Så 
fungerar det. En annan viktig sak är att organisera ett 
läger för alla våra ungdomar. Och ge möjligheten att alla 
får ta med en kompis. Bra instruktörer som bra förebilder 
och det är klappat och klart för succé.

Text & bild: Daisy Balkin Rung

”Jag är född in i FRO”

Vi måste få fler ungdomar intresserade av oss. 
Utan ungdomar kommer vi aldrig klara oss.



Försvarsutbildarna tar över ansva-
ret för hemvärnssjukvårdarna

Röda Korset har genom åren 
varit ansvariga för att utbilda och 
rekrytera sjukvårdspersonal till 
hemvärnsförbanden men har på eget 
initiativ avsagt sig det ansvaret. Efter 
beslut av Försvarsmakten övertar 
Försvarsutbildarna från 1 januari 
nästa år ansvaret för de totalt 900 
befattningarna.

FRO önskar Försvarsutbildarna lycka 
till med det nya uppdraget.

Veterandagen

Den 29 maj inbjöds alla Sveriges vet-
eraner, deras anhöriga och allmän-
heten till firandet av veterandagen vid 
Sjöhistoriska museet på Djurgården i 
Stockholm. I år blev arrangemanget 
större än någonsin med bland annat 
förevisningar av de medverkande or-
ganisationerna innan ceremonin, och 
konsert med fältartisterna efter. Det 
blev tal av Kung Carl XVI Gustaf, 
försvarsminister Karin Enström och 
ÖB Sverker Göranson samt utdelning 
av Försvarsmaktens medalj till sårade 
i strid och förtjänstmedalj med och 
utan svärd.
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Cecilia, du är så glad och sprudlande. Det verkar hän-
da rätt mycket kring dig. Hur är du som person?
- Jag tar rätt stor plats. Men jag har ett driv och att leva 
med FRO, hemvärnet och mitt hantverk är en livsstil. 
Men om jag märker att det finns någon i gruppen där jag 
befinner mig som inte kommer fram eller syns, så tar jag 
ett steg tillbaka. Jag försöker hjälpa och pusha och lyfta 
fram de som är lite tystlåtna och lyssna. För många många 
gånger har de riktigt goda idéer.

 Vi promenerar tillbaka till busshållplatsen och det är en 
självklarhet för Cecilia att följa mig. Det regnar fortfar-
ande. På vägen stannar vi i parken med de vackra trähu-
sen som nu håller på att renoveras. Utsikten över Vättern 
är fantastisk och min ciceron är påläst och berättar om 
parken och dess historia. Det är en vacker stad hon bor i 
Cecilia Johansson.
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Larmet till 48. hemvärnsbataljonen 
i Helsingborg kom på fredags-
eftermiddagen. Några timmar 
senare fanns 60 hemvärnssoldater 
på plats med bandvagnar och FRO:s 
radioterrängbil. Radioterrängbilen 
kopplades upp bredvid räddnings-
tjänstens ledningsbuss och sam-
bandet var upprättat. Nu ville de 
ha hjälp med att rulla ut slang till 
släckningsarbetet. Det blev mycket 
slang på flera olika platser. Här är det 
bra att ha hemvärnets bandvagnar 
för att komma till på de mest 
svårtillgängliga platserna.

Hela natten slet alla med att dra 
slang och släcka bränder, brandmän 
och hemvärnssoldater sida vid sida. 
Som sambandsmedel användes 
Rakel som lånades upp från P7 i 
Revinge. Radion som vi har för att 
använda i samverkan, nu vet vi att det 
fungerar. Logistik med mat ordnades 
snabbt då en hemvärnsman har en 
cateringfirma. Maten kom utkörd 
och tillagad. När han kom till samma 
affär för tredje gången och hon i 
kassan förstod att det var en insats 
på gång drog hon av 10% på priset 
direkt.

Avlösning
På morgonen kom man fram till 
att det behövdes avlösning. Alla 

var utarbetade och man saknade 
uthållighet i styrkan. Revinge 
kontaktades och larmet gick till 49. 
hemvärnsbataljonen i Kristianstad.
Ulf Palm från Helsingborg,  
kontaktade mig över telefon och gav 
mig en förhandsinformation att vi 
var på tur att ta över under dagen. 
Just då höll vi i vår hemvärnsbataljon 
en Rakel utbildning i Kristianstad 
och alla kompanier fick tidigt reda på 
vad som var på gång.

Utbildningen gick larmkedjan och 
alla gick ifrån för att svara i telefon 

och ringa vidare. Instruktören var 
förstående när alla sprang ut och in. 
Rakel- kunskaperna skulle komma 
väl till pass under det kommande 
dygnet. Efter några timmar var vi 60 
hemvärnssoldater på väg i bilar till 
Skånes Fagerhult.
När vi kom på plats fanns redan 
organisationen klar för oss att ta över. 
Bandvagnarna hade lämnats kvar så 
vi behövde inte köra dit våra egna. 

Lördag kväll tog 49. hemvärns-
bataljonen över arbetet och det mesta 
av branden hade då avtagit. Vårt 

I hetluften Text: Lillemor Bohlin
Bild: Lillemor Bohlin och Ulf Palm

Helgen 17-19 maj fick två av Skånes hemvärnsbataljoner 
erfara vad det innebär att bli inkallade på en riktig insats. I 
Skånes Fagerhult härjade branden i en torvmosse. Den spred 
sig och räddningstjänsten behövde hjälp.

Slangrullning: här hjälps alla åt för att räddningstjänsten ska 
få med sina slangar hem
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arbete blev att gå skallgång på de 
enorma brandytorna i torvmossen 
för att se om det glödde eller hade 
börjat brinna igen. Här sattes då 
släckningsarbete in, ett arbete som 
tog hela natten.
För de som inte arbetade var det 
sömn som gällde, under bar himmel 
då vi inte hade tillgång till något med 
tak. Det var en varm natt och det var 
skönt att bara lägga ut sovsäcken och 
krypa ner. På morgonen hittade jag 
folk sovande på taket till bandvagnar 
och i skogsdungar.
Vi hade tur för efter frukost kom 
regnet. Inte alla dagar man längtar 
efter regn, men när det pyr och glöder 
i en mosse är regnet efterlängtat.

Nu fick vi ett nytt jobb, alla slangar 
som burits ut under fredagen skulle 
nu in och rullas ihop. Det var 
flera mil slang. Vi använde oss av 
bandvagnarna och samlade ihop 
slangarna, tog dem tillbaka till vår 
stabsplats där inrullningen skedde. 
Blöta, utmattade men nöjda med 
arbetet vi utfört avslutades vårt 
uppdrag efter lunch på söndagen.

Nästan exakt ett dygn senare var 
vi åter i Kristianstad för vård av 
utrustning och bilar.
Tacktal från chefer och räddnings-
ledning satt bra innan vi åkte hem 
och fick på oss torra kläder.

Det som blev väldigt synligt och 
positivt i denna insats är att våra 
bataljoner i FRO Norra Skåne har ett 
nära och bra samarbete. Det kommer 
vi att arbeta vidare med och utöka 
framöver, vi vet inte när vi behövs 
nästa gång…

FRO:s radioterrängbil står placerad bredvid räddningstjänstens 
ledningsbuss för maximalt samband
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Efter att ha fått förfrågan om vi ville delta i MSB:s 
krisövning i samband med Sjövärnskårens 100 årsjubileum 
i Göteborg tackade vi snabbt ja till inbjudan.
Vi var ett glatt gäng på fyra personer som bilade ner till 
Göteborg tidigt på morgonen den första maj för att vara 
på plats på Käringberget klockan 08.00.

Vår uppgift första dagen var att snabbutbilda 
övningsledningen på Sepuras Rakelterminaler som de 
skulle köra övningsledningsnätet på. Detta avklarades 
snabbt och effektivt av våra duktiga deltagare som dagen 
innan hade haft en egen genomgång för att vara säkra på 
handhavandet av terminalerna.

Efter att de olika organisationerna som deltog i 
övningen fick presentera sig fick vi en information 
av Kustbevakningen och även Räddningstjänsten i 
Storgöteborg informerade om sin verksamhet. Snabbt tog 
Leif Isberg från Länsstyrelsen över och informerade oss 
om hur länet ser ut och vilka risker som finns och hur de 
hanterar en kris.

När vi intagit en god lunch var det dags att bege sig till 
hamnen och åka ut till övningsområdet med de båtar 

som deltog i övningen. Det var allt från stridsbåt 90 till 
Sjöfartsverkets lotsbåt och Danska Marina Hemvärnets 
två båtar som begav sig ut mot Vinga fyr. Där ankrade 
övningsledningens stora båt upp och första scenariot 
spelades upp.

Brand ombord och svårt brännskadad besättning. 
Snabbt slöt båtar från Sjövärnskåren och Danska Marina 
Hemvärnet upp runt haveristen och en räddningsinsats 
påbörjades med sjukvårdsmoment och brandsläckning. 
Nästa moment var att Frivilliga Flygkåren larmades 
till haveriplatsen och de sände upp ett flygplan som 
upptäckte oljeutsläpp som fotograferades och sändes till 
Sjöräddningscentralen.

Vår uppgift första dagen var att 
snabbutbilda övningsledningen 

på Sepuras Rakelterminaler 
som de skulle köra 

övningsledningsnätet på.

Sjövärnskåren började 
omgående lägga ut 
länsar runt haveristen 
för att förhindra att oljan 
drev in mot land. Senare 
under kvällen kom nästa 
larm om en snabbgående 
båt som kört på ett 
skär med allvarliga 
personskador som föl-
jd. Då sjukvårdare på 
plats bedömde att de 
själva inte skulle klara 
att ta hand om den 
skadade så larmades 
sjöräddningshelikoptern 
från JRCC ut och en 
ytbärgning av den 
skadade förevisades.

NSE Borås samövar 
           med Sjövärnskåren

Text och bild:
Jörgen Forsberg

Livräddning av besättningsmedlem



                FROnytt 2013 nr 2   11   

NSE Borås samövar 
           med Sjövärnskåren

Text och bild:
Jörgen Forsberg

Dag två var inte lika intensiv som dag ett men där var 
vår uppgift att följa med ut på de deltagande båtarna 
och köra all radiotrafik på Rakel istället för sjö VHF 
som användes dagen innan.

Larmen lät inte vänta på sig
En båt rapporterades saknad och ett eftersök sattes 
snabbt in för att finna den saknade. Efter en stund hit-
tades den saknade båten som då drev mot grund på 
grund av svår maskinskada. Snabbt fick man över en 
tamp och kunde påbörja en bogsering bort från grun-
det.

Efter detta moment avblåstes övningen och vi begav 
oss tillbaka till Käringberget för en utvärdering av 
övningen. Alla var mycket överens om att det varit en 
bra och lärorik övning samt att vi fått visa MSB vilken 
resurs vi är i händelse av en kris.

Vi som deltog vill framföra ett stort tack för att vi fick 
vara med och ser fram emot nästa övning tillsammans.

Ytbärgning av svårt skadad

Akutsjukvård av svårt skadad



12      FROnytt 2013 nr 2

Tidigt söndag morgon den 26 maj var det dags för 
samling för ett gäng från FRO Stockholm ute på 
Djurgården, på Biskopsudden. Dags för 2013 års 
”Prins Bertil Memorial” och Gärdesloppet!

Liksom förra året hade vi ett tält för att kunna in-
formera om FRO. Granne med oss var vännerna 
från FMCK. Tillsammans med dem hade några av 
oss en än större uppgift; att sköta säkerhetssamban-
det mellan ordonnanserna under den traditionella 
kortegen med gamla fordon genom staden!

I år var det 612 veteranfordon i kortegen – det 

kräver sin kvinna och man att fixa logistiken! I vår sam-
bandsbil, som undertecknad körde, fanns koordinatorn 
Lotta från FMCK och vår sambandschef Jocke. Vi körde 
som ”kvastbil” (det vill säga sist) för att bland annat kun-
na ge klartecken till ordonnanserna som stod i de många 
gatukorsningarna och gav oss fri väg.

Två MC-poliser hjälpte oss också på ett helt enastående 
sätt. De kan sin MC, det syntes! Vi klarade kortegen i 
fint väder och utan problem. Sen kom tyvärr regnet och 
eftermiddagen blev väldigt blöt. I övrigt låter jag några 
bilder tala och ser fram mot nästa år – 18 maj 2014! Kom 
du också!

Prins Bertil 
             Memorial Text & Bild: Peter Wolf

Genomgång med poliser och FMCK. 



                FROnytt 2013 nr 2   13   

FRO Karlsborg inbjöd till en telegrafiträff i Karlsborg. 
Telegrafiträning med individuellt anpassad hastighet 
i lektionssal, demonstration av hjälpmedel för 
antennuppsättning, demonstration av mottagning 
samt hantering av brusiga miljöer samt massvis med 
återseenden och telegrafisnack.
Det var något av vad som mötte ett knappt 20-tal 
telegrafister som träffades i Karlsborg. 

Telegrafisalen uppdaterad
Sedan Försvarsmakten avvecklade telegrafin har 
den sista telegrafilektionssalen vid K3 sparats men 
av förklarliga skäl inte använts för sitt ändamål – 
telegrafiutlärning och dito träning. Träffen i början 
av maj hade inte varit möjlig utan uppdatering av 
telegrafisalens datorsystemet för telegrafiutbildning. 
Nu, efter den tekniska uppdateringen, som utförts 
av Ingvar SM6CBQ och Ebert SM7VRI, kan 
anläggningen styras från en vanlig modern laptop.

Telegrafi över internet
 Ingvar Josefsson demonstrerade också en prototyp för 
telegrafikommunikation över internet. Motstation 
var Chuck AA0HW i USA.  En grupp kan bilda en 
sorts eget chattrum och träna mot varandra, utan 
att störas eller bli störda av vad som förekommer på 
kortvågsbanden. 
Under telegrafistträffen demonstrerade Ingvar även 
hur man med hjälp av en tryckluftsdriven bazooka 
kan skjuta upp en antennlina över de högsta träd.

Fängslande berättelse från Korpilombolo
Rune Wande, SM5COP höll ett uppskattat föredrag om 
sin första tid (1950-tal) som radiolyssnare och sedermera 
radioamatör i Korpilombolo. Ingen annan fanns att fråga 
inom rimligt avstånd. De närmaste radioamatörerna 
fanns i Kiruna och ute vid Norrbottenskusten. Viktigaste 
sponsorn var Runes äldre syster, som arbetade och tjänade 
pengar och därför hjälpte till genom att helt betala de 
första rundradioapparaterna. Systern bidrog också aktivt 
genom att senare delfinansiera Runes första Drake TR3. 
Runes föredrag möttes av många igenkännande leenden 
bland träffens äldre deltagare. Den fängslande berättelsen 
påminde om en tid, när ingen drömde om att kunna köpa 
operatörsskicklighet, och när ingen ens kunde tänka sig 
att använda ovårdat språk på banden.

SM5QA om konsten att kunna hantera brus
En annan uppskattad programpunkt var Karl-Gösta 
Forsséns SM5QA demonstration av telegrafimottagning 
under brusiga förhållanden. Föredraget handlade om 
mottagarprestanda, örats prestanda och demonstration. 
K-G hade dukat upp en laboratoriebänk, där hand visade 
hur man genom att bland annat variera brustemperatur, 
filterbredd och fasförskjutning kan göra signaler, svagare 
än bruset, hörbara.

Text: Kjell Nerlich, ordförande FRO Karlsborg

Telegrafister på möte i Karlsborg
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Eleverna på FRO Elfsborgs plutonssignalistkurs gör 
tummen upp. Magnus och Johan tycker att utbild-
ningen är mycket bra. Tidigare har de fått utbildning 
på Ra180 av typen ”15 minuter under granen”, vilket 
de anser inte är tillräckligt för denna komplexa radio. 
Magnus som funderar på en karriär som yrkessoldat ser 
det som en användbar merit att vara med i hemvärnet 
och lära sig en del grunder såsom till exempel radiosig-
nalering. Efter avslutad karriär som yrkessoldat återvän-
der han förmodligen till hemvärnet där han idag har 
varit medlem i ett år.
Två av eleverna vid det främre bordet verkar har roligt 
under kursen så jag förflyttar mig dit för att höra vad 
det tycker om kursen. 
–Jättekul, utbrister Sari spontant under tiden som hon 
knappar in kanaldata på sin radiostation. Hon ser ome-
delbart hur hon kommer att ha nytta av kunskaperna i 
sin befattning som underrättelseassistent och tycker att 
det är bra att så många som möjligt lär sig att signalera. 
–Det är ju bra att man inte blir beroende av signalisten 
som ju också behöver sin vila eller kan bli utslagen”, 
säger hon innan instruktören Jesper ger nya order och 
hon inte kan störas av FROnytt:s utsände mer.

Kryptiskt
Regementsområdet i Göteborg sjuder av liv denna 
aprillördag och FROnytt besöker ytterligare en kurs där 
Sara lär sina elever säker kommunikation med hjälp av 
MGKI. För en av eleverna, Susan är detta inte helt nytt 
då hon är grundutbildad. Men hon tycker att det är 
frågan om en komplicerad utrustning som man ju inte 
använder så ofta, så repetition är alltid bra. 
– Det är ju viktigt att signalskyddssystem hanteras på 
rätt sätt, säger Susan.
Ute vid hinderbanan träffar jag några underrättelsekil-
lar från 41. hemvärnsbataljonen som provar MGKI på 
kortvåg, de vill se att det fungerar inför den KFÖ de 
skall ha om bara en vecka. Deras ytområde är stort, så 

Tummen upp!
Text och bild: Tony Martinsson
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Ra180 räcker inte riktigt till. Men med kortvågsradio 
och MGKI anordnar de en stabil och säker förbindelse.
Alla eleverna har också deltagit i en SysopT utbildning, 
vilket ger den formella behörighet som är ett krav för att 
få använda Försvarsmaktens Signalskyddssystem.

Om FRO kurserna
Kenneth Wassberg vid Göteborgs 1:a Insatskompani 
säger att det är viktigt att sambandet fungerar ”även för 
dem längst ut på linan” hela vägen in i bataljonsstaben. 
Med andra ord så måste vi ha duktiga plutonssignalister 
som behärskar RA180 och DART380.  Efter att tidigare 
ha gjort en snabb och väldigt komprimerad kurs med 
bra resultat så var det lätt för Utbildningsavdelningen 
ur Elfsborgruppen att fortsätta med detta i större skala.

FROnytt ställde några frågor till utbildningschef Mats  An-
dersen på Elfsborgsgruppen.: 
 Varför blev Elfsborgsgruppen intresserad av att det ge-
nomfördes en Ra180 och MGKI utbildning för plutons-
signalister?
- Vi fick ett förslag från FRO Väst hur detta skulle kunna 
gå till. Förslaget var mycket bra. Elfsborgsgruppen stödjer 
normal bra initiativ från frivillgorganisationerna. 
 Är ni nöjda med den genomförda utbildningen?
- Ja, detta underlättar verkligen för oss då vi själva har brist 
på fackkompetens i ämnet.
Funderar ni på att låta detta bli ett återkommande inslag 
i verksamheten?
- Vi har fått en nyanställd officer på gruppen som kom-
mer att svara upp i ämnet sambandstjänst. Det är sannolikt 
att vi fortsätter med detta. När väl vår nyanställde ”greppat 
läget”.
Ser ni det som ett säkerhetshöjande arbete att fler kän-
ner till krypteringsteknikerna och handhar informa-
tionen på ett reglementsenligt sätt?
- Kort svar: ja.

Faktaruta
MGKI (Tidigare MGK) har tilldelats hemvärnet och kan 
användas för säker kommunikation t.om. Signalskydds-
grad Hemlig/Secret. Apparaten är möjlig att använda på 
alla sambandsmedel och kan direktanslutas mot flera 
radiosystem inklusive Ra146, 180 och Ra195. Möjlighet 
finns också att sända meddelanden över telefonnätet. 
Inom hemvärnet finns utrustningen från kompanistab 
upp till bataljonsstab.
För att få nyttja systemet måste systemoperatörer utbil-
das av en godkänd signalskyddslärare, inga ”genvägar” 
är tillåtna.

Översta bilden: Jonatan hanterar meddelanden säkert och snabbt med MGKI
Mellersta bilden: Sari tycker att 180 utbildningen borde spridas till alla Bataljoner
Nedersta bilden: Magnus och Johan gör tummen upp



Den 31 maj överlämnade försvarsberedningen  rapporten 
"Vägval i en globaliserad värld"  till försvarsminister Karin 
Enström.  Där redovisar man sin syn på utvecklingen och 
förändringarna i omvärlden samt dess konsekvenser för 
svensk försvars- och säkerhetspolitik. Rapporten beskriver 
och analyserar flera geografiska regioner.

Försvarsberedningen betonar liksom tidigare vikten av 
en samlad syn på säkerhet som inkluderar flera sektorer. 
Säkerhetsarbetet omfattar en lång rad aspekter inom 
flera politikområden och aktörerna finns inom såväl 
offentlig som privat sektor. Beredningen konstaterar att 
framtiden blir allt svårare att förutsäga. Trots det måste 
det göras bedömningar, och dras konsekvenser av dessa 
bedömningar, för att kunna inrikta den svenska försvars- 
och säkerhetspolitiken. 

Försvarsberedningen är ödmjuk inför sitt uppdrag 
och väl medveten om att det kommer att uppstå 
oförutsedda händelser. Utmaningarna är till sin natur 
gränsöverskridande och ofta globala. Snabbheten i 
utvecklingen och i skeenden är tydlig. Detta stärker 
behovet av att bygga säkerhet tillsammans med andra.

Den säkerhetspolitiska omvärldsanalysen ska ses i ett 
sammanhang. Vi förbereder Sverige för morgondagens 
utmaningar. För att kunna hantera utvecklingen 
i en föränderlig värld måste Sveriges försvars- och 
säkerhetspolitik medge ett flexibelt agerande. Sverige är 
solidariskt med andra och står inte heller ensamt inför 
hoten och utmaningarna. Försvarsberedningen anser 
därför att den solidariska säkerhetspolitiken ska vara 
grunden för den svenska försvars- och säkerhetspolitiken.

Utvecklingen i vårt närområde präglas av stabilitet, dialog 
och samarbete. Det nordiska samarbetet är av stor vikt för 
Sverige, inte minst bör det nordiska försvarssamarbetet 
fördjupas.
Den politiska utvecklingen i Ryssland är oroande liksom 
de ambitiösa moderniseringsplanerna av de väpnade 
styrkorna. Detta sammantaget ökar osäkerheten jämfört 
med 2007.
Solidaritetspolitiken ska vara grunden för den svenska 
försvars- och säkerhetspolitiken. Det går inte att föreställa 
sig att en militär konflikt i vårt närområde enbart skulle 
påverka ett land. Ett enskilt militärt väpnat angrepp 
direkt riktat mot Sverige är osannolikt under överskådlig 
tid. Kriser eller incidenter, som även inbegriper militära 
maktmedel kan dock också uppstå i vår region och på 
längre sikt kan militära angreppshot likväl aldrig uteslutas.

Försvarsberedningen anser att Sverige måste kunna 
värna landets suveränitet, svenska rättigheter och 
intressen, våra grundläggande värderingar samt skydda 
svensk handlingsfrihet inför politisk, militär eller annan 
påtryckning. 

Försvarsberedningens rapport 
”Vägval i en globaliserad värld”

Cecilia Widegren, ordförande i Försvarsberedningen
Bild: Riksdagen
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Vi blev nyfikna på FRO 
Malmöhus, bland annat för deras 
ungdomsaktiviteter. Så vi packade 
ner papper, penna och kamera och 
for till Skåne. 

Malmöhusförbundet huserar på gamla 
Lv4 tillsammans med de flesta andra 
frivilliga försvarsorganisationerna. 
Det ligger i Husie, en stadsdel sydöst 
om stan. Inne på området, är det 
inte svårt att hitta FRO lokalen. 
Masterna utanför är bra riktmärken. 
Ordförande Johnny Vestergaard 
berättar om platsen vi befinner oss 
på.
- Lv4 lades ner 1982 och samtidigt så 
flyttade FRO in. Då fanns det endast 
kvar en hemvärnsexpedition. Och 
så var det i många år och området 
förföll. Fram till 2000 då Malmö 
frivilliga försvarscentrum bildades, 
vilket gjorde att området kunde 
räddas till en fungerande anläggning 
för frivillig verksamhet som det är 
idag, säger Johnny Vestergaard.

I en av lokalerna huserar ung-
domarna varje tisdagskväll. 
- De flesta har nu kommit in i övre 
ungdomsåldern. Hos oss är man 
ungdom mellan 13 och 20 år, och 
våra är nu i den åldern att de flesta 
är placeringsbara och kan skriva avtal 
med hemvärnet eller med någon av 
våra civila uppdragsgivare,
säger Johnny. 
- Vi är på väg att rekrytera nya, och 
fick två 13-åringar härförleden. Det 
är alltid lika glädjande.

De rekryterar på olika sätt. Man 
annonserar varje år i bladet 
”Kul-i-fem” som presenterar alla 
sportlovsarrangemang. 
- Som kuriosa kan jag berätta att i år 
kom en hel förskoleklass. Vi blev lite 
förvånade, det var ju inte riktigt den 
åldern vi hade vänt oss till. Men de 
fick komma in och kolla och plocka 
lite. Självklart hade vi instruktörer 
och deras fröknar var med hela tiden 
och inga prylar var farliga för dem. 
Säkerligen kommer det ge dem en 
positiv bild av FRO och kanske i 
framtiden för vi några av dem som 
nya medlemmar.

Johnny berättar också att den största 
rekryteringsframgången är den så 
kallade ”mun-mot-mun-metoden”. 

Hur många ungdomar är aktiva 
och vem är instruktör?
- Ett 10-tal kommer varje tisdag och 
det drivs som en föreningsverksamhet. 
Ungdomarna är så pass duktiga så de 
driver det för det mest helt själva.

Vad gör ni mer i Malmö-
husförbundet? Ni har väl inte bara 
aktiviteter för ungdomar?
- Nej självklart inte. Vi har en hel del 
åtaganden som kommer igen varje 
år. Det är radiosamband under rallyn 
och hästtävlingar.  Givetvis försöker 
vi även hela tiden rekrytera till 
hemvärnet och våra andra uppdrag.
 
Ordföranden Johnny Vestergaard 
menar att i framtiden måste vi 

samarbeta mer över organisations-
gränserna. 
- Det har vi redan börjat med 
härnere. Härförleden anordnade 
Försvarsutbildarna i Skåne en helg 
för ungdomsledare inom flera 
organisationer, på en konferens på 
Falsterbo kursgård. Det och att satsa 
ännu mer på att få in ungdomar i 
FRO kommer vara det viktigaste nu 
och i framtiden.

På historisk mark Text och bild: Daisy Balkin Rung
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Text: Daisy Balkin Rung
Bild: Kent Ahlqvist och Daisy Balkin Rung

På Tylebäck konfereras det

Det är vindstilla och det doftar våt 
skog när vi anländer till kursgården. 
Från fredagskvällen till sön-
dagseftermiddagen är det ord-
förandekonferens och programmet 
är fullspäckat. Redan från start sätts 
ribban högt när Johan Tholander 
från Opinio inleder med en 
föreläsning som ska ge oss en del 
tankar och redskap i marknadsföring, 
medlemstillväxt och utveckling. 

Det gör han på ett ödmjukt vänligt 
och trevligt sätt, inga pekpinnar och 
inget raljerande. Han vet vad han 
pratar om och man märker att han 
gillar det han arbetar med. 
- Idag ser det inte ut som det gjorde 
för ett tiotal år sedan. Något har 
hänt i föreningslivet. Ni tappar 
medlemmar, precis som många andra 
organisationer, men ni har en stor 
fördel och det är att ni vill utvecklas, 
säger Johan Tholander.

Numera vill människor ha något själva 
när de engagerar sig. Valen i samhället 
är många och utbudet enormt. Det 
är helt enkelt så att individualismen 
styr och det personliga intresset. De 
flesta vill kunna utvecklas och kunna 
ta upp det i sin CV. Men det betyder 
inte att de inte kan gå med i en ideell 
förening.
- Ni har ju allt detta. Ta reda på vad 
människor vill och vad de gillar. 
Och vilket behov samhället och folk 
har av er, och så visa upp det. Gör 
er lättillgängliga, se till att anpassa 
hemsidan så att det är lätt att hitta 
och att bli medlem, säger Johan 
Tholander.

Han satte igång en hel del tankegångar. 
Tryckte på en del känsliga knappar. 
Och av diskussionerna i grupparbetet 
märktes att väldigt mycket av det 
Johan Tholander visade kunde 
appliceras på FRO. Kreativiteten 

var på topp, idéerna flödade och 
stämningen härlig. 

Nu gäller det att få ut detta i 
förbunden, sätta sig ner och arbeta 
med den plan som Johan Tholander 
gav av oss. Ett fantastiskt redskap i 
att hitta idéer, planera och komma 
framåt.

FROnytt träffar några representanter 
från förbunden som alla är med på 
ordförandekonferensen för första 
gången och frågar vad de tycker om 
förmiddagen?
- Förväntningarna var ganska höga. 
Jag är absolut inte besviken, tvärtom. 
FRO:s utveckling är oerhört viktig att 
att få dessa instrument presenterade 
av Johan Tholander är mycket bra. 
Det har varit lärorikt att få insikt, 
säger Malmöhusförbundets nyvalde 
ordförande Johnny Vestergaard.

Peter Sundin ordförande i FRO 
Norrbotten Södra hade också höga 
förväntningar:
- Otroligt proffsig förmiddag och 
utbildning. Att få tips om hur vi ska 
lägga upp vår hemsida tar jag med 
mig hem, då vi precis startat upp 
vår. Men det är också lika viktigt att 
träffas förbundsvis och prata och ge 
varandra idéer.

- Mycket bra konferens. Klart 
intressant att få förmånen att ta del 
av Johan Tholanders kunskap. Det 
tar jag med mig hem. Sedan är det 
alltid spännande att få träffa andra 
förtroendevalda och byta tankar, säger 

Johan Tholander från Opinio
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På Tylebäck konfereras det
Jonatan Hannibal ny ordförande i 
FRO Kalmar län.

Viceordförande Per Ekblom från 
FRO Värmland anser att det är viktigt 
att utöka sitt kontaktnätet.
- Att få höra hur och vad andra 
förbund gör, så att man inte gör om 
samma fel. Det var ett stort plus att 
vi fick höra Johan Tholander – det 
öppnade många dörrar. Sedan att 
vi fick vara här på detta underbara 
ställe, gjorde saken ännu bättre.

Men ordförandekonferensen bes-
tod inte bara av utbildning. Georg 
Guldstrand informerade och 
centralstyrelsearbetet och det stora 
ansvar som ligger på varje ordförande. 
- Som ordföranden i förbundet måste 
ni se till att driva verksamheten 
framåt. Självklart i samarbete med 
styrelsen, men det är ni som är ytterst 
ansvariga.

Att det finns ett enormt engagemang 
runt om i vårt avlånga land är inte att 
ta miste om. 
- Flera av förbunden har ungdoms-
grupper och det är väldigt bra. Men 
det behövs flera. Får vi inte fler 
ungdomar i organisationen säger det 
sig självt vad som händer, säger Georg 
Guldstrand.
- Rekrytera till hemvärnet och våra 
uppgifter i samhällets krisberedskap 
är också viktigt och måste prioriteras.

FRO Signalungdom är en viktig 
del av vår verksamhet. Vi har bra 
verksamhet på några platser i landet. 
Mathias Eriksson efterlyste dock ett 
ökat samarbete mellan förbunden 
för att skapa bra verksamhet där det 
finns ungdomar, även om de inte är 
så många.

Kenneth Wassberg informerade 
om aktuella sambands- och 
materielfrågor. Det nya centrala 
förrådet är nu etablerat i Brämhult 
utanför Borås, Aktuell lista på 
materiel som kan beställas, liksom 
rutiner för beställning finns på  fro.
se/materiel. Vårt T-nät Swale har nu 
kommit igång och det finns möjlighet 
för fler deltagare att anmäla sig.

Vårt uppdrag från Försvarsmakten 
ägnades extra uppmärksamhet. Det 
är flera nyheter som vi måste ta till 
oss. Sven-Erik Söderin berättade 

om nya rutiner för rekrytering där 
det är viktigt att vi rekryterar till 
befattning, inte till utbildning. Vi 
måste bli bättre på att bemanna våra 
befattningar med rätt personal. I år 
har vi 80 platser för grundutbildning. 
Det betyder två nya signalister per 
bataljon. Den som saknar militär 
grundutbildning ska gå GU-F innan 
sambandsutbildningen påbörjas. 
Förbunden har en avgörande roll i 
rekryteringen och måste rekrytera i 
god tid före sambandskurserna.
 
Tiden går snabbt om man har 
trevligt, heter det. Och det gjorde 
det även under denna konferensen. 
Efter en delikat lunch reste alla åt 
sitt håll med ett litet större bagage 
än när de anlände. Innehållande flera 
råd om hur man tar hand om sina 
medlemmar och även får in flera i 
organisationen.

Att det finns ett enormt 
engagemang runt om i vårt 

avlånga land är inte att ta miste 
om. 

Peter Sundin ordförande i FRO Norrbotten Södra
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FRO Halland har uppmanats att skapa goda kontakter 
med det omgivande samhället i form av myndigheter 
och andra frivilligorganisationer, något som säkerligen de 
flesta förbund redan jobbar med. Länsstyrelsens intresse 
för FRO och vår förmåga att bistå med reservsamband 
till deras nya organisation för samhällets krisberedskap 
visade sig vara stor redan när en första kontakt togs 
tidigt under våren. Den pilot för hur regionala resurser 
med frivilliga skall vara uppbyggd med Länsstyrelsen 
som huvudman fick klartecken från MSB tidigare i år 
och nu vill man komma igång med rekrytering på bred 
front. I Halland som är ett kärnkraftslän ingår även 
Ringhalsberedskapen i den nya samordnade strukturen. 
Med det som utgångspunkt startade planeringen för FRO 
Hallands medverkan i övningen. Efter genomgång av 
förutsättningarna, den materiel som förbundet förfogar 
över och räckviddsberäkningar stod det snart klart att vi 
inte själva skulle klara av den tuffa uppgiften att nå från 
Länsstyrelsens bunker/ledningscentral till området öster 
om Ringhals.

Nära till hjälp
Men hjälpen är aldrig långt borta när man har schyssta 
kompisar och jobbar efter devisen ”Succén blir möjlig när 
viljan att försöka är större än fruktan att misslyckas”. En 
Molos rekvirerades från Svenska Kraftnät för att täcka upp 
och VHF-stationer lånades in av vännerna i FRO Elfsborg. 
Intresset för att samverka med oss och andra frivilliga i 
länet var högst påtaglig, under övningen deltog piloter 
från Frivilliga Flygkåren som övade med TBOS, (tag bild 
och sänd), efter att Frivilliga Motorcykelkåren lagt ut mål 
på vitala platser inom beredskapszonerna. Dagen till ära 
hade ordonnanserna utrustas med ytterligare förbättrade 
interface till motorcyklarna för användning med Ra 135. 
Bilkåren körde en längre slinga utmed den yttre zonen, 
utrustade med Ra 146 och magnetfot modell Varberg 
till antenn 1K. Vid stabsplatsen i Karl Gustav fanns 
Civilförsvarsbundet med poängpromenad och råd om 
hur man förbereder sig inför kommande störningar, allt 
under rubriken ”Minns du Gudrun”. Avståndet mellan 

Ringhalsområdet och Länsstyrelsen är så stort att ett 
tillfälligt relä för UK-samband monterades med hjälp av 
en skylift i trakten av Veddige. Det gjorde det möjligt att 
nå direkt mellan MC-ordonnanserna och krisledningen i 
Halmstad med utmärkt hörbarhet. Övningen var öppen 
för alla medlemmar i FRO Halland och övriga inbjudna 
organisationer, ett flertal som deltog har befattningar 
inom Hallands Hemvärnsbataljon och de fick tillfälle 
att förkovra sig i sina befattningar, därför har även 
Luftvärnsregementet gått in med stöd.

Halmstad i fokus
Ytorna utanför Länsstyrelsen fylldes av FRO:are och 
fordon, med Molos-vagnen som givet blickfång. Vad 
gjorde ni under övningen, Jonas Pettersson, från Rödeby 
och Molos-sambandsledare? 
– Vi byggde repeatrar och servade Länsstyrelsen efter deras 
behov. Det här med kärnkraftsövning var dock något 
nytt för oss, men det kommer kanske mera i framtiden 
fortsätter han. Mats Tornell nyutnämnd kontaktperson 
för samhällets krisberedskap hos FRO Halland, hur gick 
övningen? 
– Jag är mycket imponerad av Molos-gängets förmåga att 
improvisera och lösa sina uppgifter. Däremot krävs ett 
aktivt fortsatt arbete med samordning av frekvenser och 
talgrupper, vi behöver även jobba vidare med att anskaffa 
utrustning som är kompatibel mellan olika aktörer. En 
lyckad del i övningen var provet med Rakel DMO repiter 
på Galgberget, där vi nådde längre än vad jag hade trott 
säger Mats.

Solstorm stoppade sambandet
Övningen var planerad att pröva samband mellan 
Länsstyrelsen och Ringhalsområdet samt till angränsande 
region i norr. För ändamålet skulle frekvenser från 3 
– 400 MHz testas och uppbyggnad av radionäten 
startade, men säg den glädje som varar för evigt. Kontroll 
mot jonosfärradarn i norra Tyskland visade att vi hamnat 
i en solstorm där inga F-skikt längre fanns tillgängliga 
och därmed blev alla förbindelser med rymdvåg på HF 

Text:Lennart Benson
Bild: Bosse Alväng, Joakim Eriksson och Martin Åkesson

Stor regional övning i Halland

Nybörjaren i gänget tog utmaningen att få vara med i Regional sambandsövning 2013 på största 
allvar. En försiktig start hade kanske varit på sin plats, men flera händelser sammanföll så att övningen 
blev storskalig för Hallänningarna och deras bundsförvanter i västra Sverige.
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omöjliga. Varför blev det på detta viset, Torbjörn Toreson 
vår nestor inom NVIS? – En kraftig magnetstorm där 
solplasma kastats ut, utplånade skikten och det kan även 
ge allvarliga skador på infrastruktur som ställverk och 
teleförbindelser. En solstorm är svår att förutse långt 
innan den inträffar och styrkan i vår planering var att vi 
hade ett flertal andra radionät som fungerade mycket bra, 
avslutar Torbjörn.

Avslutar reportaget med dessa rader från länsstyrelsen:
- Det var en bra övning, säger Länsstyrelsens 
sambandsansvarig Martin Åkesson.   Intressant att se 
vilken kapacitet Molos har. Slutligen så är det alltid 
kul att öva med en organisation med professionella och 
kunniga medlemmar.   Det finns aldrig några problem, 
bara utmaningar. Länsstyrelsen hoppas på fler övningar 
framöver. 

Molos vid Länsstyrelsen i Halmstad Beredskapsdirektören Jörgen Peters provringer från Molos

Stabsplatsen Karl Gustav
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Information från Centralstyrelsen
Internationell kurs för Signalungdom
I sommar går för första gången kursen Internationellt 
Samband för ungdomar. Det är en ny och spännande 
kurs som börjar i Enköping den 5 juli och avslutas på 
Gotland den 20 juli. Ungdomarna kommer att löpande 
informera om vad som händer på kursen. Förberedelserna 
pågår redan nu och de första inläggen är redan på plats. 
Följ bloggen på 
signalungdom.fro.se.

FRO 70 år
Något speciellt firande av FRO 70 år 2016 kommer inte 
genomföras. Krafterna sparas till 75-årsdagen.

Missing People
VU kommer att kontakta Missing People centralt för att 
diskutera eventuellt ramavtal som kan stödja dem på ett 
positivt sätt samt på något sätt kan vara oss till gagn.

Propositioner RS2014
Csty har påbörjat diskussioner om propositioner till 
riksstämman. Enskilda medlemmar, avdelningar samt 
förbund bör börja fundera på motioner.

Stärka vårt varumärke
En strategisk punkt i de centrala styrdokumenten 
för mandatperioden är att stärka vårt varumärke och 
mervärdet för våra medlemmar. Denna punkt har 

brutits ned till en aktivitetsplan som nu ska bearbetas och 
genomföras av VU.

Förbunden webbplatser
Centralstyrelsen betonar att det är viktigt att flera förbund 
kommer i gång med sina webbplatser i det nya formatet. 
En kurs för webbredaktörer genomförs den 7-8 september 
i Hallsberg.  

 Sambands- och IT-konferens
Årets sambands- och IT-konferens kommer att genomföras 
helgen 23-24 november. Innehållet är ännu inte bestämt 
i detalj. Det blir ett tema och vi ska försöka få till en 
utställning med några leverantörer. Reservera helgen och 
håll utkik efter mer information.
 
Internkontroll
En internkontrollplan för FRO har tagits fram för att få 
bättre kontroll på att processer och rutiner följs.

Bemanning av hemvärnet
Det är viktigt att vi löser vårt uppdrag att bemanna hemvärnet 
med sambandspersonal. Förbunden har en avgörande roll 
i rekryteringen och måste rekrytera till rätt personal till en 
befattning, inte till utbildning. I år har vi 80 platser för 
grundutbildning, vilket betyder betyder två nya signalister 
per bataljon. Den som saknar militär grundutbildning ska 
gå GU-F innan sambandsutbildningen påbörjas. 
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Ungdomsledare i Södermanland

I maj genomfördes en träff med 10 ungdomsledare i 
Södermanland. Man har under den senaste tiden lagt 
fokus på att rekrytera ungdomsledare och instruktörer 
till den nya organisationen av FRO Signalungdom i 
Södermanland. Istället för att bedriva veckovisa aktiviteter 
går man över till månadsvisa helgövningar.

Vi har ungdomar i flera städer och istället för att skapa 
lokala ungdomsavdelningar kör vi ihop ungdomar i 
hela länet. Utsedda gruppchefer i varje stad har kontakt 
med ungdomarna lokalt och hjälper till under övningar 
och utbildningar. Vi har också direktrekryterat särskilda 
funktioner såsom fys-instruktör, säkerhetschef och 
kursadjutant.

I helgen gick vi igenom det nya upplägget Signalungdom 

Södermanland 2.0 – månadsvisa övningar, nya befattningar 
i ungdomsverksamheten och fick även information från 
förbundsstyrelsen, uppdraget om ungdomsverksamhet, 
samt en del fokus på rekrytering och medlemsvård.

Mycket tid lades även under lördagskvällen på samkväm 
som för många rann ut till småtimmarna. Alkoholfritt 
arrangemang som blev väldigt trevligt med nya och gamla 
kontakter i förbundet. Äldre ungdomar blev befordrade 
till gruppchefer och andra skickas på instruktörskurs i 
början av sommaren.

Vi börjar hösten med ett sommarläger, och därefter kör 
vi igång med helgövningar. Information skickas ut till 
samtliga ungdomar i Södermanland och vi finns även på 
facebook.com/signalungdomsodermanland.

Text: Lars-Erik Hallinder
Bild: Abdi Muhumed

Grillningsdax
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Molos medverkade vid Frivilliga Flygkåren FFK:s 
arrangemang RSÖ 2013 i Norrbotten och delar av 
Västerbotten med bas vid Långnäs flygfält i Piteå. 14 
personer från Molos-1 och Molos-2 har bemannat 
två bandvagnar samt en Toyota LC jeep under den 
omfattande flygspaningsövning som genomfördes 
under fredag och lördag. RSÖ innefattade många 
olika målgrupper och uppdragstyper; Flygspaning 
av till exempel kraftledningar, vägar och järnvägar. 
Uppdrag inom sjöräddning, räddningstjänst, sök 
efter försvunna flygplan, vägvisning av fordon från 
luften osv. Lärorikt, nyttigt och mycket roligt!

Rakel fick åter bekänna färg eftersom all radiotrafik 
förutom den rena flygsäkerhetstrafiken (flygradio AM ca 
123 MHz där vi också medverkade) kördes över Rakel 
på ett antal "skarpa" Gul, Blå, SAR samt interna TRV- 
och Molos-talgrupper. Vid ett par tillfällen fick flygplan 
avbryta för att övergå till skarpa brandflygsuppdrag där 
RAPS-talgrupper i stället nyttjades.

Molos - Ser till att det fungerar...DÄR det händer...
NÄR det händer!

Text: Tomas Åberg

Hela Molos-2-gänget vid sin bandvagn, uppställd som sambandscentral 
vid Långnäs flygfält i Piteå.

Molos - Ser till att det fungerar
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