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Riksstämman i Hallstahammar är genomförd och jag vill 
rikta ett stort tack till alla som var med i planeringen och 
genomförandet. Ett särskilt tack till Mathias Eriksson 
som var den i centralstyrelsen som klev fram och tog 
ansvaret för stämman. Motioner och propositioner samt 
medlemsavgift diskuterades livligt och engagerat. Totalt 
var det mer än femtio inlägg från talarstolen och än mer 
repliker från bänkarna. Vi uppdaterade våra styrdokument 
(vision och verksamhetsinriktning) som ska leda FRO in i 
den framtid riksstämman vill. Nu ska förbunden och den 
centrala ledningen fundera över  hur dessa ska uppnås 
samt ta fram egna delmål. För vi är ett FRO, trots att 
förbunden bestämmer sina medlemsavgifter.

Jag vill tacka för fortsatt förtroende att leda central-
styrelsens arbete som ordförande och samtidigt hälsa nya 
och gamla ledamöter välkomna till styrelsen. Tillsammans 
ska vi göra det bästa för att FRO fortsatt ska utvecklas. Det 
kan dock endast göras med engagemang från förbunden 
och avdelningarna. Vi har tyvärr fått ställa in några kurser 
till sommaren på grund av för få elever. Rekrytering till 
befattningar (och därmed till kurser) måste ske på alla 
gator och torg. Förbunden ska erbjuda sina medlemmar 
en lockande verksamhet. Detta är en överlevnadsfråga! 
Självklart frågar sig nya medlemmar ”varför ska jag vara 
medlem?” De som idag inte är så aktiva ställer sig frågan 
”vad får jag om ni höjer medlemsavgiften”.
Sven-Erik Söderin har tackats av som generalsekreterare 

och Kent Ahlqvist har tagit över tjänsten. Sven-Erik 
kommer dock behålla rollen som samordnare militära 
uppdrag. Hans kompetens inom området stannar med 
andra ord kvar i FRO. Kent har lång erfarenhet utav FRO 
och denna ska utnyttjas på bästa sätt.

Ett val har redan genomförts i år – Europavalet. Ett 
val som FRO inte påverkas av direkt. Vi har dock ett 
riksdagsval framför oss i höst. Resultatet av det kan påverka 
oss desto mer. Har du funderat på hur partierna ser på 
de frivilliga försvarsorganisationerna? Ska partiet strypa 
bidragen till oss? Medlemsavgifter och andra intäkter kan 
komma bli mer viktiga i framtiden. Ställ frågor till våra 
politiker, det är viktigt! Vi är ca 400 000 medlemmar i 
de arton organisationerna. Alltså många medborgare som 
politikerna bör lyssna på. Utnyttja sedan din medborgerliga 
rättighet och rösta på det parti som passar dig bäst.

Sommarkurserna på Fårö och i Höllviken, genomförs även 
i år. Våra uppdragsgivare är nöjda med resultat och kvalitet. 
Vi skulle dock fått plats med några fler elever på kurserna. 
Vi måste bli bättre på att rekrytera till våra uppdrag. 
Kurserna kommer även i år besökas av representanter från 
våra uppdragsgivare. Hela den centrala ledningen önskar 
dig en skön och avkopplande sommar!

Georg Guldstrand
Centralstyrelsens ordförande

Vi är ett FRO 
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Det finns så många möjligheter inom FRO

Det är under riksstämmodagarna 
som FROnytt och Sara Högström 
träffas för en intervju.
-Att få vara med i centralstyrelsen 
ser jag som något mycket 
hedrande. När jag inför förra 
mandatperioden för första 
gången blev tillfrågad tvekade jag 
en aning men antog utmaningen. 
Arbetet har underlättats av det 
goda samarbetet med de andra i 
styrelsen, säger Sara Högström. 
-  Vi har alla hela tiden arbetat 
för föreningens framtid. Jag är 
ödmjuk inför uppgiften och är 
hedrad att ha blivit omvald. 
Men intresset väcktes i slutet av 
1980-talet. 
- Jag växte upp i Enköping 
nära regementet. En vän, med 
siktet inställt på att utbilda sig 
till officer, introducerade mig i frivilligrörelsen där han 
tillbringade mycket tid. FRO, hemvärnsgruppen och FBU 
engagerade mest. Jag genomförde bland annat Allmän 
militärutbildning och sambandskurser inom FRO vilket 
ledde till att jag fick hjälpa till på hemvärnsövningar som 
hemvärnsgruppen genomförde.
I samma veva fick Sara en civilanställning på dåvarande 
S 1, nuvarande Ledningsregementet. Hon har arbetat 
på olika enheter inom LedR sedan dess. Kunskaper 
förvärvade i FRO har kommit väl till pass även här.
- För att få en bättre bild av vad de gjorde i det militära 
bestämde jag mig för att utbilda mig mot ett avtal. Jag 
genomförde dåvarande form för grundutbildning på S 1 
och skrev mitt hemvärnsavtal i början av 1990-talet.
Något år därpå gick Sara Högström gruppchefskursen på 
Fårö. Här upptäckte hon att det fanns flera områden att 
fördjupa sig i än tekniken; ledarskap och pedagogik, det 
var det hon ville utveckla mer. Under ett antal år var Sara 
sambandsgruppchef på ledningsplutonen. Det tyckte hon 
var mycket intressant. 

 Sara Högström har varit medlem i FRO sedan slutet av 1980-talet. 
- Det finns så många möjligheter för människor i FRO. Att få kunna fördjupa sig i tekniken 
med andra likasinnade och att få vänner över hela landet är bara några av dem, säger 
Sara Högström. För FROnytt berättar hon om hur det hela började och varför hon valt att 
engagera sig.

I mitten av 1990-talet 
engagerade jag mig 

också i förenings- och 
förbundsstyrelsearbetet 

under några år. Det 
gav en bra erfarenhet 

inför uppdraget i 
centralstyrelsen att 

vara kontaktperson för 
förbunden i Malmöhus, 

Norra Skåne, Blekinge och 
Kalmar.



- Jag har haft möjligheten att jobba tillsammans med en 
grupp duktiga specialister som alla har jobbat mot samma 
mål på frivillig grund. Vi har haft otroligt roligt under 
övningar och utbildningar. 
Stegen vidare till stabsfunktionen, S 6, kom också med 
tiden. FRO har en bra utbildning för den som vill utbilda 
sig vidare och utvecklas i sin funktion inom hemvärnet 
tycker Sara.
- I mitten av 1990-talet engagerade jag mig också i 
förenings- och förbundsstyrelsearbetet under några år. Det 
gav en bra erfarenhet inför uppdraget i centralstyrelsen 
att vara kontaktperson för förbunden i Malmöhus, Norra 
Skåne, Blekinge och Kalmar.

FROnytt har fått höra från förbund att Sara har ett stort 
engagemang och är mån om att höra av sig för att få reda 
på vad som händer och sker.
- Jag är en länk mellan centralstyrelsen och förbunden. 
Därför är det jätteviktigt att jag har kontakt med ”mina” 

förbund och lyssnar på vad som händer och om de har 
några frågor, säger Sara Högström. 
När vi frågar vad som är det bästa med FRO behöver Sara 
inte många sekunder på sig att svara.
- FRO har så mycket att ge när det gäller personlig 
utveckling, att få göra en insats för sitt land, utvecklas i 
grupp, få vänner över hela Sverige och andra länder är saker 
som jag uppskattar mycket! Kamratskapen är viktig och 
att få uppleva känslan att vara ett team är grym oavsett om 
det är i ett av våra uppdrag eller i föreningsverksamheten. 
Jag hoppas många ungdomar får uppleva det i vår förening 
och vet att det ger en god grund i livet. Jag tycker också 
det är en stor förmån att föreningen erbjuder möjligheten 
kunna välja om jag vill göra en insats i hemvärnet eller i 
civila samhällets krisberedskap. 
Sara sprider positivitet och glädje. Under intervjun 
återkommer hon flera gånger till hur viktigt engagemanget 
är och möjligheten som finns för medlemmen. Det märks 
att det ligger henne varmt om hjärtat



FRO Norra Skåne har med sitt läge det ganska enkelt att 
samverka med de förbund som ligger grannar.
- Vi är ju privilegierade med nära till både FRO 
Malmöhus och FRO Halland. Vilket vi givetvis utnyttjar. 
Det händer att vi tittar till varandra, hälsar på och ser och 
hur verksamheten går, säger Bosse Alväng, ordförande i 
FRO Norra Skåne.
Och så sker även den måndagskväll i maj då FROnytt 
är på besök. Ute på FRO Helsingborgs lokal, som är en 
av avdelningarna, träffar vi inte enbart ordförande Lars 
Blücher utan även Jan Broddesson från FRO Halmstad.
- Vi har öppet varje måndagskväll om det är någon som 
vill komma hit och fixa med något eller kanske bara prata 
en stund, säger Lars Blücher. – När det då även dyker upp 
någon från andra förbund blir det verkligen trevligt. 
Jan Broddesson tar bilen ner från Halmstad. - Det tar 
knappt en timme och det är alltid trevligt att träffa 
andra avdelningar och förbund. Sätta sig ner och prata 
verksamhet är nyttigt.
Bosse Alväng ser nöjd ut när just det han pratar om 
händer.  Vi fortsätter intervjun på hotellet över en kopp 

starkt Zoegakaffe. Förbundet har med sina cirka 130 
medlemmar tre avdelningar: FRO Helsingborg, FRO 
Kristianstad och FRO Snapphanebygden (Hässleholm).
- Det är ett bra förbund att jobba med. Och vi trivs bra 
tillsammans.  Vi försöker prova på det mesta, såsom 
FRONET, SWALE, IPtelefoni. Vår webbsida har kommit 
igång på riktigt och vi har ett medlemsblad FjoRtOn-
bladet. 
Själva förbundet har ingen egen lokal. Det är avdelningarna 
som har det. Styrelsemötena avhåller de varannan gång 
i Helsingborg och Kristianstad. Något som fungerar 
utmärkt. När det gäller hemvärnsavtal så är det något 
ordföranden är ganska stolt över.
- Ja verkligen. Vi har knappt åtta vakanser, fördelat 
på två bataljoner.  Det beror lite på hur man räknar 
befattningarna. Så vi är på gång att uppfylla vår kvot. 
Men självklart sätter man sig inte ner och nöjer sig med 
det. Vi försöker att även fylla de sista platserna. Fler är på 
gång.
För några år sedan stötte FROnytt på Bosse Alväng  i 
Höllviken. Det var under de utbildningar som pågår på 
Falsterbo Kursgård varje sommar. 

Samverkar gärna med andra förbund
Text: Daisy Balkin Rung Bild: Bosse Alväng

FRO Norra Skåne är med när Beredskapsmuseet firar D-dagen.



Samverkar gärna med andra förbund

Du gick ju inte själv någon kurs, varför 
var du där?
- Nej det stämmer. Men jag har som regel att då vi har 
någon från vårt förbund som går på utbildning härnere 
så besöker jag dem. Det är en trevlig gest att visa att vi 
är intresserade och även glada över det engagemang som 
finns. En resa på 1,5 timmar är ju inte hela världen. Det 
kallas för medlemsvård.
Berätta lite om den aktivitet ni ska ha nu i 
slutet av maj?
- Beredskapsmuseet i Djuramosse utanför Laröd ska 
fira D-dagen. Och då ska vi självklart vara med. Molos-
enheten kommer dit och vi är fler som kommer dit och 
visar filmer och samtalar i ett tält. Vi har även med  och 
vår 1313-bil. På så sätt visar vi upp vår verksamhet och 
hoppas att dra till oss en hel del intresserade.  Syns och 
hörs man inte finns man inte, säger Bosse.
Vad är det positiva med FRO?
- Vi har ett stort kunnande inom kommunikation och 
samband.  Vi kan utbilda i detta och även ställa upp och 
vara behjälpliga där det behövs. Det finns stora möjligheter 
till utveckling . Det är vårt kunnande tillsammans med 
alla medlemmarna som är vår styrka, säger Bosse Alväng.

 

Bosse Alväng, ordförande FRO Norra Skåne



Under 10 dagar med början sista 
mars övade militära befäl från 55 
nationer och civila från över 90 
organisationer, i världens största 
stabsövning VIKING 14. 2800 
övningsdeltagare samlades på olika 
övningsplatser i Sverige, Serbien, 
Irland och Bulgarien. De länkade 
mellan varandra med telefonsamband 
och videochatt. Övningens ändamål 
är att civila och militära myndigheter 
skall få testa sin beredskap i en 
simulerad systemkollaps samt öka 
sin förmåga till samverkan mellan 
olika nationer under denna typ 
av omständigheter. Scenariot som 
utspelas under övningen är hämtat 
från olika delar av hela världen och 
bygger på verkliga insatsrapporter 
med händelser som hänt på riktigt.

Flera nationer – många olika 
kulturer och stabsrutine
Övningen bidrar med sin storlek 
och internationella inriktning till 
att öka erfarenheter med fraktioner 
som kan uppstå på grund av språk 
och kulturskillnader, och hur man 
skall hantera detta på ett smidigt 
sätt. Under hela övningen talas 
internationell engelska och alla 
stabsfunktioner har medlemmar från 
olika delar av världen – från Sydkorea 
och Europa till Afrika och USA. En 
del av stabsmedlemmarna har tidigare 
erfarenhet från internationella 

operationer medan andra är 
studerande på försvarshögskolor. 

Ett av  intrycken man gör som 
stödpersonal är hur stressnivån skiljer 
sig mellan de som studerar och de 
som inte behöver bli examinerade. 
Men oavsett vad,  är artigheten och 
den goda officersmaneren alltid hög 
bland deltagarna vilket bidrar till en 
positiv atmosfär.

Frivilliga bidrog med stöd under 
övningen
För att få övningen att 
fungera inhyrdes även svensk 
stödpersonal från hemvärnet och 
frivilliga försvarsorganisationer. 
Befattningarna omfattade bland annat 
fordonsförare, stabsassistenter, real life 
support-personal, mediapersonal och 
underättelseassistenter. Personalen 
kom från Dorotea till Landskrona. 
Det är alltid nya deltagare med 
bland stödpersonalen, medan flera är 
sådana man arbetat tillsammans med 
under andra övningar.

- Hemvärnet är bland det viktigaste 
vi har idag, och det är även ett 
fantastiskt stöd under Viking 14. 
Utan hemvärnet samt personal från 
frivilligorganisationerna hade inte 
övningen kunnat genomföras, säger 
brigadgeneral Stefan Andersson, som 
var en av cheferna under övningen.

CRISCOM
Ett av CRISCOMs uppdrag från 
Försvarsmakten, utöver skarp tjänst 
i samband med kris och krig, är 
också att ge färdighet i mediaträning. 
Mediagruppen under Viking har 
en viktig roll för att skapa det 
dynamiska spelet, där alla handlingar 
som stabsbefälen fattar beslut om får 
konsekvenser och måste hanteras, 
liksom att planerade inspel bidrar 
med samma effekt. När befälen 
måste hantera detta intervjuas de 
med kameror och blir en del av 
nyhetsreportagen som sänds två 
gånger per dygn. 

Allt har sitt nyhetsvärde och varje 
journalist kämpar med att få till sitt 
scoop under sändningarna.  Befälen 
blir hårt pressade och får spela i en 
verklig miljö, då alla som arbetar i 
CRISCOMs mediagrupp är eller har 
varit verksamma inom media civilt. 
Vid sidan om detta får befälen också 
mediaträning med tips och råd om 
hur man ska bete sig i kontakt med 
massmedia. Denna dimension har 
tidigare varit världsunik i Sverige och 
flera länder tar nu efter på den här 
viktiga punkten.

VIKING 14 – 
Världens största stabsövning 

Text & bild: Lars-Erik Hallinder

CRISCOM
Criscom är ett frivilligt försvarsför-
bund och tillhör Svenska Försvarsut-
bildningsförbundet. De är verksam-
ma inom informationsmiljön och 
stöttar både Försvarsmakten och 
samhället med olika former av infor-
matörskompetens.



VIKING 14 – 
Världens största stabsövning 

Text & bild: Lars-Erik Hallinder

Bild högst upp: Transportpersonalen både skjutade och tog emot besök.
Bild längst ner: Stabsorientering pågår. 



Skånska Gruppen anordnade en solig lördag i maj 
ett öppet hus för alla frivilligorganisationer och 
hemvärnet. De hade slagit upp läger i Husie där 
gruppens frivilligcentrum ligger och där de flesta 
frivilligorganisationer har sina lokaler.
Jag åkte dit för ett besök och för att träffa kollegorna 
i FRO Malmöhus.

Vid ingången blev jag välkomnad och fick en karta 
över området, att hitta till FRO:s lokaler blev nu 
lätt. De fanns inne i sin byggnad och visade upp 
alla sorters sambandsmateriel, allt från fälttelefon 
M37 till den nya plutonsradion. Allt var igångsatt 
och det lät i alla hörn, en växel var kopplad till några 
telefoner. Här fick nu besökarna titta och testa. 
Koppla i växeln, skriva PC- Dartmeddelande, trycka 
på telegrafinyckel och mycket mer.

Runt omkring därute fanns de andra organisationerna 
representerade. FMCK gjorde en uppvisning med 
sina motorcyklar, Brukshundklubben visade vad 
hundarna tränar på och Bilkåren hade alla sina bilar 
framme. Allt från den äldsta till den nya Sprinten. 
Ett rum med alla vapen och utrustning fanns 
på plats. Kort sagt allt som hör hemvärnet och 
frivilligorganisationerna till.

Öppet hus i Malmö

Bild högst upp: Karl-Johan Brink pratar i en Rakel

Bild lägnst ner: Thomas Nordström förevisar PC-
Dart för nyfikna besökare

Text & bild: Lillemor Bohlin



“Helgen den 26-27 april träffades  
personal från NSE i Borås, 
Ängelholm och Enköping på 
Råddehults kursgård utanför Borås 
för att förkovra sig i materielkunskap 
på gruppens material. Vädret var 
strålande och många aktiviteter 
kunde därför förläggas utomhus till 
allas förtjusning. Det restes antenner 
och repeterades på HF-Barret samt 
satellit och elverk innan karttjänsten 
tog över.
Lördagskvällen ägnades åt grillning 
i det fina vädret samt att grupperna 
fick förbereda sig inför söndagens 
tillämpningsövning. Lar-
met gick vid 08.30 på 
morgonen och grupperna 
greppade sin materiel och 
åkte ut till sina platser. 
Scenariot var en stor 
skogsbrand som även 
slagit ut vissa delar av 
elförsörjningen i området. 
En elreparatör från 
kraftbolaget påträffades 
brännskadad och fördes till 
sjukhuset men man visste 
inte vart hans kollega tagit 
vägen, varför Frivilliga 
Flygkåren sattes in på 
flygspaning i området. 
Snart kom rapporter om 
att man siktad den saknade 
och personalen fick 
undsätta elreparatören.
Under övningen hade 

vi kontakt på både satellit och HF 
Barret med våra motstationer uppe i 
Karlstad där Olle Kandell övade med 
enheten i Karlstad.
Deltagarna var mycket nöjda med 
övningen och kamratskapet var 
på topp.  Det hanns även med att 
köra en del amatörradio på den 
bredbandsantenn som tidigare på 
dagen satts upp och kontakter med 
både USA, Indien och Karibien 
noterades i loggboken. Efter övningen 
kom förslag att vi i framtiden kanske 
skulle samöva med Molos vilket vi 
tycker skulle vara mycket trevligt.

Övning i Borås

På bilden syns Catharina Einarsson vid HF-Barreten i kontakt med motstationen uppe 
i Karlstad. Hennes förtjusning gick inte att misstolka när en äkta värmlänning hördes i 
högtalaren.

Text: Jörgen Forsberg
Bild: Gunnar Toresson

Lördagskvällen 
ägnades åt grillning 

i det fina vädret 
samt att grupperna 
fick förbereda sig 
inför söndagens 

tillämpningsövning. 



“

Text & bild: Daisy Balkin Rung

Årets riksstämma hölls i Hallstahammar i Västmanland. 
Ett tredagars arrangemang med delegater från när och 
fjärran. Med den betagande vyn över Skantzsjön var 
förutsättningarna de bästa för en stämma.

Första dagen var vikt till information från och frågor till 
centralstyrelsen. Ordförande Georg Guldstrand inledde 
med att hälsa alla välkomna och berätta om det arbete 
som styrelsen gjort under de två åren sedan senaste 
riksstämman. Frågorna var många från delegaterna och 
alla i centralstyrelsen försökte så gått det gick att besvara 
dem alla.

Själva riksstämman inleddes lördagmorgon av att 
Jörgen Kvist, ordförande i FRO Västmanland hälsade 
alla välkomna och berättade om Hallstahammar 
och området vi befann oss i. Stämman gästades av 
hedersmedlemmarna Anders Weiss och Peter Antoni 
samt generalsekreteraren i Sveriges Lottakårer Heléne 
Rådemar.  Ulf Johansson valdes att hålla i klubban under 
Riksstämman. Den fråga som engagerade mest och 
längst var den om medlemsavgiften. Läs om de beslut 
som togs på nästa sida. 

Ingen stämma utan en god och välarrangerad middag. Så 
också denna gång. Den inleddes med medaljutdelning 
av ordföranden. Medaljer fick Torbjörn Toreson, 
kungligt silver, Ove Rosendahl, kungligt guld, Jörgen 
Kvist, kungligt guld, Anna Thilén, förtjänst medalj 
i guld och Christer Köhlberg, förtjänst medalj i 
guld.  Till hedersledamot utsågs Sven-Arne Borgh. En 
trerättersmiddag serverades i Brukshotellets matsal och 
stämningen var hög. 
Medaljörernas tacktal hölls av den nya heders-
medlemmen Sven-Arne Borgh.
- Jag har arbetat i många år i denna verksamhet. För att klara 
av det behöver man flera bakom sig. Goda funktionärer, 
fina vänner och en härlig familj. En stödjande hustru 
och inte minst en förstående arbetsgivare. Jag har varit 
privilegierad med detta.

Lottornas generalsekreterare höll också ett fantastiskt tal.
- Ni äger något som är kan göra skillnad. Ett tryggare, 
robustare och lite säkrare samhälle. Jag har enorm respekt 
för det ni gör och det ni kan, säger Heléne Rådemar.

Efter middagen spelades det upp till dans. Och ryktet 
säger att natten blev sen för en del. Trots den sena natten 
fattades ingen när riksstämman startade upp igen klockan 
09.00 på söndagsmorgonen.  Då det var dags för val av ny 
centralstyrelse. Till ordförande valdes Georg Guldstrand. 
Efter votering valdes Totte Fleischer, Sara Högström, 
Ingvar Flink, Benny Nord, Jan Edquist och Jan Jonsson 
till ledamöter. Till ersättare valdes Mathias Eriksson och 
Sven-Erik Söderin. 

Riksstämman avslutades med att ordföranden tackade 
FRO Västmanland och Mathias Eriksson för att de i ett 
ganska sent läge tog på sig arrangemanget och att det blev 
ett väl genomfört arbete.
Läs om riksstämmobesluten på sidan 14. 

Tre dagar vid Skantzsjön

Stämman gästades av 
hedersmedlemmarna Anders 
Weiss och Peter Antoni samt 

generalsekreteraren i Sveriges 
Lottakårer Heléne Rådemar.

Bilder till höger: Kent Ahlqvist och Ulf Johansson
Heléne Rådemar från Sveriges Lottakårer
En matkö i FRO:anda
Peter Antoni med sin hustru
Medaljörerna samt hedersmedlem: Från vänster Torbjörn Toreson, 
Ove Rosendahl, Sven-Arne Borgh hedersmedlem, Jörgen Kvist, 
Anna Thilén och Christer Köhlberg. 



“Bilder till höger: Kent Ahlqvist och Ulf Johansson
Heléne Rådemar från Sveriges Lottakårer
En matkö i FRO:anda
Peter Antoni med sin hustru
Medaljörerna samt hedersmedlem: Från vänster Torbjörn Toreson, 
Ove Rosendahl, Sven-Arne Borgh hedersmedlem, Jörgen Kvist, 
Anna Thilén och Christer Köhlberg. 



FRO Riksstämma 2014 hade sju propositioner och tio 
motioner att ta ställning till. Somliga diskuterades livligt 
medan andra passerade mer obemärkt. Centralstyrelsens 
förslag till vision och verksamhetsinriktning för perioden 
2015 till 2019 antogs efter komplettering av målet för 
FRO Signalungdom. Det är glädjande att förbunden 
tycker att våra ungdomar är en så viktig del av FRO. 
Förbunden har nu att anpassa sin verksamhet till den 
beslutade inriktningen. Det bör leda till beslut på 
förbundens stämmor under nästa år. 

Förslaget om gemensam medlemsavgift och central 
intagning av densamma gillades däremot inte. Förbunden 
ansåg att nuvarande ordning, där förbunden själva 
bestämmer avgiften var att föredra. Det ger större frihet att 
anpassa avgiften till den verksamhet som medlemmarna 
vill ha. Några större fördelar med central intagning av 
avgiften såg man inte heller. Tvärsom är avgiftshanteringen 
ett viktigt tillfälle till kontakt med medlemmarna.    
Centralstyrelsen hade även föreslagit en regel om minsta 
storlek (antal medlemmar) för ett förbund. Propositionen 
avslogs, men stämman menade ändå att vi måste se över 

Info från riksstämman

hur vi är organiserade och anpassa oss till dagens situation. 
Dessa ändringar bör dock komma underifrån och baseras 
på medlemmarnas intressen. 

Marknadsföring och rekrytering är viktigt och behovet 
av utbildning och underlag togs upp i en motion till 
stämman. De förslag som togs upp i motionen täcks i 
stor utsträckning av befintlig utbildning i andra frivilliga 
försvarsorganisationer, där funktionärer i FRO kan delta, 
och motionen ansågs därmed besvarad. Det centrala 
arbetet med att utveckla hjälpmedel för marknadsföring 
och rekrytering måste dock fortsätta.    

Motionen om en ny jubileumsbok till vårt 75-års jubileum 
(2021) ledde inte till något beslut om att just en tryckt 
bok ska tas fram. Det är ju lång tid till jubileet. Men 
arbetet med att samla in fakta och andra underlag har 
redan påbörjats. Motionen föreslog även ett nytryck av 
boken som togs fram till 50-årsjubileet. Stämman ansåg 
att det inte var ekonomiskt försvarbart, men föreslog att 
befintliga förråd skulle inventeras. 50-årsboken finns 
dessutom tillgänglig i pdf-format på webbplatsen. 

Text: Kent Ahlqvist

Votering pågår



Chefsmöte

Det årliga mötet för chefer för S6 
(ledningssystem) och signalskyddschefer 
i hemvärnet genomfördes sista helgen i 
april, på Ledningsregementet i Enköping. 
Ett fyrtiotal deltagare, representerade 28 av 
landets 40 hemvärnsbataljoner, var på plats 
för fortbildning och samverkan. En stor del av 
mötet ägnades åt uppdatering av behörigheterna 
att hantera signalskyddsuppgifter. Nyheter 
och förändringar i förbandens verksamhet 
diskuterades liksom rekrytering och utbildning. 
Även de nya militärregionerna var rep-
resenterade genom region mitt (MRM) som 
informerade om sin verksamhet och hur de 
ser på samverkan med hemvärnets bataljoner. 
FRO har ansvar för rekrytering och utbildning 
av signalisterna i regionernas ledningsplutoner, 
en ny uppgift som vi ska lösa på bästa sätt.   
Ledningssystembefäl och signalskyddschefer är viktiga medarbetare i hemvärnets bataljonsstaber. De ansvarar för att 
samband och ledningssystem fungerar, både till kompanierna i bataljonen och till militärregionen som leder verksamheten. 
FRO har bemanningsansvar för dessa befattningar, vilket omfattar såväl rekrytering som befattningsutbildning.

FRO Signalungdom tävlar på HvSS
FRO Signalungdom kommer i år att ställa upp med ett lag i Hemvärnets Stridsskolas 
(HvSS) ungdomsfälttävlan som går av stapeln i mitten på augusti. Laget kommer till stora 
delar från ungdomsverksamheten i FRO Södermanland. För att förbereda sig inför den 
tuffa tävlingen har laget tränat de olika momenten under några intensiva helger i vår. 
FROnytt önskar dem lycka till!

Text & bild: Kent Ahlqvist

Från vänster: Owe Eriksson, Jan Nilsson, Sara Backe och Sören Ejby



Text: Lennart Back 
Bild: Christian Brettéus

Denna populära grundkurs genomfördes under två 
förlängda veckoslut i maj. Kurschef var Sten Söderberg. 

För tredje gången samverkade vi med det militära 
skidlandslaget. Detta samarbete innebär att 
Försvarsmakten med jämna mellanrum får in 
unga, ambitiösa och mycket duktiga ungdomar för 
placering som signalister i hemvärnet, de nationella 
skyddsstyrkorna.  Ungdomarna i sin tur blir sponsrade av 
Försvarsmakten genom deltagande i träningsläger i såväl 
nationella som internationella skidtävlingar. Eftersom de 
samtidigt bär Försvarsmaktens logga på sina tränings- och 
tävlingskläder blir det dessutom en bra marknadsföring, 
snacka om ”win-win-situation”.

Kursen samlade totalt 16 deltagare varav ungefär hälften 
kom från skidlandslaget. Mixen av ungdomar och vuxna 
fungerade mycket bra. Utbildningstempot var tämligen 
högt och trots emellanåt rätt stora utmaningar löste 
gruppen sina uppgifter på ett grannlaga sätt. Det var 

framförallt en hel del materiel som gav oss huvudbry 
eftersom den sannolikt varken vårdats eller använts 
på denna sidan sekelskiftet. Funktionaliteten blev nu 
därigenom som ett lotteri. Det här kommer naturligtvis 
att bli betydligt bättre nästa gång. 

Ingen skugga över utbildningsresultatet och som vanligt 
kan de förband som har lyckan att få dessa elever som 
signalister vara mycket nöjda.

Kursplats denna gången var Livgardet i Kungsängen. 
Livgardesgruppen stöttade på ett utmärkt sätt och 
framförallt vill kursledningen ge kapten Hans Ekstrand 
ett särskilt tack för utmärkt stöd både före och under 
kursen. 

Redan nu har förberedelserna inför motsvarande 
kurs 2015 påbörjats. FRO och Livgardesgruppen, en 
kombination som levererar.

Stort intresse för våra grundkurser

Carlos Decker och Charlott Qvick arbetar med linjebyggnad En av deltagarna arbetar med Rakel 180

Bild till höger: Torbjörn Toreson från FRO Halland



Stort intresse för våra grundkurser

Bild till höger: Torbjörn Toreson från FRO Halland



Text & bild:  Richard Linerudt

Under en helg i maj genomfördes en gemensam 
radioaktivitet med sändningar från Rödbergsfortet 
i Boden. Det var FRO Boden med signalister 
från 12. hemvärnsbataljonen tillsammans med 
amatörradioklubben SK2AZ (P.A.R.K – Piteå Amatör 
Radio Klubb) som arrangerade aktiveten. För detta 
ändamål hade specialsignalen SF2RF införskaffats. Och 
tanken är att signalen skall komma att användas vid fler 
tillfällen för aktiviteter uppe i Rödbergsfortet. SF2RF står 
för ”Svenskt Fort 2 Rödbergs Fortet”.

Planeringarna började redan under 2013. Som relativt 
”ny” signalist inom hemvärnet och även en hängiven 
radioamatör, tog jag mig friheten att under en KFÖ ta 
med min egen radioutrustning och förevisa vad man kan 
göra med enkla medel. Som att till exempel bygga egna 
antenner. Det gav visst intresse hos de signalister vi har i 
kompaniet / bataljonen. Att på enkla sätt kunna göra mer 
med vår ”gröna radio”.  

Intresset för amatörradio växte och efter förfrågningar 
ställde FRO Boden/Luleå upp med att dra igång en 
amatörradiokurs. Lärare blev Peter Sunden/SM2HJJ 
(FRO Boden) och som medhjälpare fanns Alf Leffler/ 
SM2YQG. En grupp pluggade ett antal veckor och 
fyra klarade provet galant. Vår kompanichef på 122. 
insatskompaniet blev mycket intresserad efter min 
första visning av amatörradio. Han har numera signalen 
SA2CLU.

För att höja intresset ännu mer hos våra signalister tog 
Ragnar Nyström/SM2YQR (FRO Boden) och jag 
kontakt med Rödebergsfortet i Boden. Vi ville köra radio 
från ledningscentralen inne i berget. Sally Sundbom från 
Fästningsguiden i Norr AB tyckte det var en intressant 
idé. Vi fick grönt ljus att köra radio under två dagar från 
fortet. 

Med vind i seglen var nästa steg att få en SL signal till 
bataljonen, för att locka fler signalister till att engagera 
sig i radio och dess användning. Kontakter för detta togs 
av kompanichefen som nu blivit amatör och fått gediget 
radiointresse. Norrbottens bataljonen fick en ”egen” 
signal SL2NB.

Nu började det hända saker. Fler blev intresserade sig för 
aktiviteten i Rödbergsfortet. Med hjälp från FRO Boden, 

som ställde upp med antenner, lyckades Ragnar och jag 
lokalisera ”trunkarna” för antennanslutningarna uppe på 
hjässan. Vi monterade upp några dipolantenner samt en 
vertikal C-pole, förutom försvarets ”bredbandsmatta” 
som fortfarande hänger kvar på berget. Så kunde man 
köra med fyra stationer samtidigt från ledningscentralen.

Vi hade verkligen tur med timingen för aktiviteten på 
fortet. Samma helg var det premiär för SL testen 2014. 
Eftersom vi hade en grupp signalister från 121:a och 
122:a insatskompanierna på plats så körde vi SL testen 
med signalen SL2NB. Det var riktigt uppskattat, och 
stationschefen Anders Strömberg körde premiär QSO 
med vår signal.

Hälften av signalisterna är även radioamatörer. 
Förmodligen kommer vi inom kort få fler signalister 
även som amatörer! Att jobba tillsammans med 
amatörradioklubbar samt med signalister från hemvärnet  
blev riktigt lyckat. Numera har reglerna från PTS ändrats 
så att personer som inte har amatörradiocertifikat kan 
”prova på” att köra radio på amatörbanden. Då finns en 
stationsansvarig med amatörcertifikat på plats och kan 
övervaka. 

Vi kommer att fortsätta att vara aktiva på kortvågen med 
SF2RF, SL2NB i andra sammanhang. Nästa projekt 
under 2014  är att vara aktiva från ytterligare ett fort 
under hösten. Tillsammans med radioamatörer, FRO:are 
och signalister från Norrbottens Bataljonen. Väl mött på 
banden!

Länk till Rödbergsfortet:  HYPERLINK "http://
www.rodbergsfortet.com/index.htm"http://www.
rodbergsfortet.com/index.htm

 

Gemensam radioaktivitet i Boden



Molos medverkade i Svenska Kraftnäts (SvK) 
Elövning 2014 den 3-7 maj. Scenariot var som 
brukligt en isstorm i februari månad med över 
en miljon strömlösa hushåll i ett hårt drabbat 
Västsverige med stora delar av Göteborg helt 
strömlöst.

Cirka 40 personer från bland annat SvK:s 
Insatsstyrka, FAK, Bilkåren och FRO samt 
ett tiotal utvärderare och observatörer 
deltog i övningen.  Målet var att få fram 
förbättringar gällande såväl skarpa rutiner 
som övningstekniska detaljer. SvK har nyligen 
tagit beslut om att elberedskapen måste övas 
mycket mer för att uppnå en tillfredsställande 
nivå på etableringstid, beställnings- och 
leveransförfaranden. Scenariot var att 130kV 
ledningen mellan Stenkullen och Partille var 
skadad och skulle ersättas med nya stolpar och 
kabel.

Molos roll i dessa lägen kan variera mycket 
men ofta är det att rekvirera och låna ut 
Rakelterminaler samt att utbilda deltagande 
parter. När denna inledande fas var genomförd 
gick vi i Molos mer över till att se över de 
alternativa sambandslösningarna vi kan erbjuda 
om Rakelnätet mot förmodan skulle gå ner. 
Löpande kom det även inspel av varierande 
magnitud via kurir från övningsledningen. 
Ett verkligt problem med radiotäckning 
i ett plåtförråd löstes temporärt med en 
mobilstation med läge vid porten till den 
stora byggnaden. Molos lämnade även några 
förslag på permanenta lösningar. Vi hade även 
till uppgift att utvärdera bemanningsbehovet 
för Molos samt mängden utrustning som 
skall med initialt vid uppstart av en insats. 
Sammantaget en mycket rolig, utvecklande 
och givande övning!

Molos knyter samman Elövning 2014

Text: Johan Harsia-Ollas, Mikael Larsson, Ulf Palm 
och Hans Andersson



Försvarsberedningens rapport överlämnad
Den 15 maj överlämnade Försvarsberedningen sin försvarspolitiska rapport” Försvaret av Sverige - Starkare försvar 
för en osäker tid” till försvarsminister Karin Enström. 
Efter det som hänt i Ukraina har Försvarsberedningen gjort en kompletterande säkerhetspolitisk analys, med 
utgångspunkt från händelseutvecklingen i Ukraina och Rysslands agerande.  Beredningen anser att den enskilt 
viktigaste uppgiften i den kommande försvarsinriktningsperioden efter 2015 är att öka den operativa förmågan i 
krigsförbanden och att säkerställa den samlade operativa förmågan i Försvarsmakten. 
De frivilliga försvarsorganisationerna tas upp på dryga en och en halv sida, vilket får ses som en stor förändring 
i positiv bemärkelse. Det framhålls flera gånger vikten av organisationernas folkförankring men också att de 
är en kostnadseffektiv resurs. ”De frivilliga försvarsorganisationerna har en bred kunskap och kompetens, 
engagemang och förmåga att kostnadseffektivt bidra till såväl det militära och civila försvaret som samhällets 
samlade krisberedskap”
Hela rapporten går att läsa på regeringen hemsida: 
regeringen.se/försvars-departementet/ försvarsberedningen

Ny generalsekreterare
Kent Ahlqvist, grattis till jobbet som generalsekreterare. 
Du har varit aktiv i centralstyrelsen i flera år. Hur känns det att börja som an-
ställd?
Det känns bra. FRO är inne i en viktig omställning med fokus på våra uppdrag men även krav från medlemmarna 
på en bra verksamhet. Jag har genom åren haft många olika befattningar i FRO men detta blir en ny utmaning 
som jag ser fram mot. Som anställd kommer jag att fokusera på att genomföra det som centralstyrelsen beslutar. 

Vad gör en generalsekreterare?
Generalsekreteraren leder, tillsammans med verkställande utskottet (VU), verksamheten i FRO. Det betyder att 
samordna uppdragen och de olika arbetsgrupperna så att helheten blir som riksstämman och styrelsen vill ha det. 
En del av tiden går till möten med våra uppdragsgivare för att följa upp och utveckla uppdragen. Generalsekreter-
aren är även kanslichef och ansvarar för att FRO Kansli kan ge önskat stöd till både myndigheter och förbund.  

Hur många dagar i veckan arbetar du?
Jag jobbar halvtid vilket betyder att jag kommer att vara på kansliet två-tre dagar i veckan. Delar av arbetet kommer 
jag att sköta hemifrån och jag ska försöka att vara tillgänglig för förbunden i stor utsträckning. 

Vad tycker du är viktigast för FRO de närmaste åren?
Det är viktigt att vi tar vår uppgift att bemanna 
hemvärnet på största allvar. Förbunden har ett ans-
var att tillsammans med bataljonerna säkerställa att 
samband och ledningssystem fungerar så bra som 
möjligt. Våra unga i FRO Signalungdom är nyck-
eln in i framtiden. För tillväxten i FRO, men även 
för att en av våra uppgifter är att bidra till Försvars-
maktens personalförsörjning. För föreningen FRO 
är nyckeln att utveckla medlemsverksamheten för att 
behålla och locka medlemmar. Kanske är ”att prata 
radio” inte så spännande som det var för tio är sedan, 
och här gäller det att hitta nya möjligheter. Det finns 
många områden med potential. 



I flera år har vi hört att vi ska få intern gruppradio (IGR) 
till hemvärnet. Det har varit många förväntningar och 
tankar kring detta. Vi har undrat: När kommer den?
Till oss i Skåne är tiden nu inne, äntligen kommer IGR till 
oss. Under våren har vi gjort vårt införande av IGR i våra 
bataljoner. Första steget var en gemensam utbildningshelg 
i Revinge, här skulle man utbilda instruktörer för vidare 
utbildning i hemkompanierna. Pluton- och gruppchefer 
var i Revinge en helg och fick stifta bekantskap med detta 
nya vi bara sett på bild. En hel del materielkunskap för att 
kunna sätta ihop och ta isär, ställa in kanaler och mycket 
mer.

Resten av helgen skulle detta testas praktiskt och jag fick 
äran att vara med denna dag. Alla rustades med en IGR 
och vapen, gjorde funktionstest, delades in i grupper och 
övningen startade.
Nu skulle de rycka fram och ta eldställningar med 
ett radiosystem. Med radion i var mans öra slipper ju 
gruppcheferna att skrika. Henrik Bertilsson var en av de 
plutonchefer som var med från 49. hemvärnsbataljonen. 
– Det blir ett helt nytt sätt att tänka, säger han om den 
nya radiotekniken. När ska man använda talet i IGR och 
när ska man påkalla gruppens uppmärksamhet på annat 
håll, det krävs mycket träning innan vi har hittat ett bra 
sätt.

Alla fick under dagen prova att vara plutonchef och 
gruppchef. För gruppmedlemmar blir det viktigt att tänka 
på vad och hur mycket man sänder, det kan bli mycket 
tjatter i öronen. Nu är våra instruktörer utbildade och en 
KU helg senare ska soldaterna utbildas och tränas i detta.

En pluton testade på lite olika sätt. Först det gamla 
vanliga med rop och handsignaler. Nästa omgång med 
enbart IGR. Det var inte lätt då soldaten inte visste 
vilket träd han skulle gömma sig bakom. Sista försöket 
var en blandning av tal i IGR och handsignaler. Detta 
fungerade bra. Nu fick man fram tydligt att det inte går 
att ersätta ögonkontakt och handsignaler med radio.  
Alla plutoner var aktiva under hela helgen med att få in 
sitt sätt att tänka med det nya. Det finns inte ett givet 
svar utan alla får själva arbeta sig fram till hur just den 
gruppen eller plutonen vill göra. Nu var det äntligen 
dags att prova detta på riktigt. Alla soldater utrustades 
och fick sina radioapparater inställda på rätt kanal. 
Ordern lyder: ”Mot objekten och inta dem”, och alla far 

iväg. Väl ute ska man nu avsöka och kolla om fienden 
finns på plats. Här har de då nytta av IGR då fienden 
inte har en aning om vad gruppen tänker eller vilket håll 
de kommer ifrån. I en grupp gav hunden utslag om var 
fienden befann sig, nämligen inne i en skogsdunge. Alla 
gruppmedlemmar fick nu tyst i örat reda på var de skulle 
göra och övermannade fienden innan de ens hann reagera 
på att gruppen var på väg.  Det kommer att bli svårare att 
spela B -styrka framöver då inte ropen avslöjar positionen 
på gruppen. Den allmänna utvärderingen var att det har 
varit värt att vänta så länge på. Ett system att behålla och 
arbeta vidare med.
-Det är mycket lättare att leda sina trupper när vi slipper 
skrik och rop i skogen, säger plutonchef Henrik Bertilsson 
efter en vecka i skogen.

Intern gruppradio till Skåne

Henrik Bertilsson visar upp materielen

Text & bild: Lillemor Bohlin



Information från centralstyrelsen

Sommarens utbildningar

Uttagningen av elever till 
sommarens kurser är nu klar. 
Några kurser har blivit inställda 
på grund av att vi inte fått pengar 
för genomförandet, andra på 
grund av att vi inte lyckats 
rekrytera tillräckligt många 
elever. Vi önskar alla som blivit 
antagna till en kurs i sommar 
lycka till med utbildningen. 
De som inte blivit antagna är 
naturligtvis välkomna vid ett 
senare tillfälle.

FRO Handbok 

I handboken har kapitlen Upp-
drag och Ekonomi kommit ut. 
Uppdrag sammanfattar de regler 
och bestämmelser som styr våra 
uppdrag, i hemvärnet, i samhäl-
lets krisberedskap och för FRO 
Signalungdom. Ekonomi är en 
sammanslagning av de gamla 
kapitlen Egna Medel och Up-
pdragsmedel. För att läsa FRO 
Handbok måste du vara inlog-
gad på webbplasten.   

FRODOK

Ett nytt sätt att hantera dokument 
inom FRO har sett dagen ljus. 
Det heter FRODOK och finns 
på webbplatsen. Det används 
för att göra centrala dokument 
tillgängliga för medlemmar 
och funktionärer. Där finns 
även möjligheter för förbund 
och avdelningar att distribuera 
och arkivera handlingar. 
FRODOK är fortfarande i 
ett uppbyggnadsskede och 
komplettering sker efterhand. 
De gamla funktionsareorna 
kommer att försvinna. För att 
titta i FRODOK måste du vara 
inloggad på webbplasten. 

Uppdrag för hemvärnet

FRO:s uppdrag för 2014 är att 
rekrytera 55 nya signalister till 
hemvärnet. Till det kommer 
befintlig personal som omskolas 
till signalister och annan 
sambandspersonal som går våra 
kurser. Uppdraget är nedbrutet 
på bataljon. Utöver uppdraget att 
rekrytera nya signalister prioriteras 
ledningssystembefäl (10 st) samt 
sambands- och datatekniker (9 st).

Kursplanen för GU Signalist 1-4 
har reviderats för att placering 
i förband ska vara möjlig efter 
genomförd kurs. Ny plan för KU 
HF (kortvåg) har tagit fram liksom 
en kurs för IGR.

Vi står inför ett teknikskifte och 
när hemvärnets efterlängtade 
IS (informationshanterings-
system) kommer måste vi vara 
beredda. FRO medverkar i 
Rikshemvärnsavdelningens arbets-
grupp för IS HV och vi kommer 
att ta fram nya kurser både för 
användare och för dem som ska se 
till att systemet fungerar tekniskt. 

Uppdrag i samhälles 
krisberedskap

Vi har ställt in årets två 
grundkurser på grund av för få 
deltagare. Det är extra tråkigt att vi 
inte kunde fylla den nya kursen för 
sambandspersonal med uppdrag 
inom kommuner, landsting 
eller länsstyrelser - det vi kallar 
kommunsignalister.

Bestämmelser för användning 
av vår Rakellicens är nu klara. 
Förbund som har ett dokumenterat 
behov av att använda Rakel i sina 
uppdrag kan få använda FRO:s 
licens. Dessvärre är finansieringen 
för detta ännu inte löst, utan måste 
lösas regionalt.



När överbefälhavare 
Sverker Göranson fyllde 
60 år uppvaktades han 
självklart av FRO. Ord-

förande Georg Guldstrand 
var med på festligheterna 

på Karlbergs Slott.

GRATTIS!



FRO Västerbotten anordnade en radiofältdag 
Text: Bennet Areljung
Bild:  André Lindgren  & Göran Thunberg
 
I maj arrangerade FRO Västerbotten en radiofältdag. Medlemmar med familjer samlades för att träffas ute på 
Bjuröklubb, cirka fyra mil söder om Skellefteå. Sammanlagt var vi 19 som deltog. Vädret var si så där – regn och kyligt 
men aktiviteterna kom igång när vi rekat en lämplig fri yta att sätta upp antenn (80 m dipol).
Intresset att få kontakt med oss var stort då vi aktiverat SMFF-2494 (Bjuröklubbs Naturreservat) med anropssignalen 
SL2ZA/P. Med gott resultat deltog vi även i SL-testet med anropssignalen SL2FRO.
Och vädret blev bättre ju längre dagen led, så parallellt med att vi deltog i SL-Testet intog vi en god lunch ute i det fria. 
Dagen avslutades med en tipspromenad. Stolt vinnare i miniklassen Disa Tångrot som här poserar med sin vinst - en 
FRO-keps
Alla var överens om att detta ska bli ett återkommande evenemang och då ska vi ha bättre tur med vädrets makter. Stort 
tack till Lars Åberg, Nicklas Svedberg och Eva-Lena Wallace som ordnade detta arrangemang.

POSTTIDNING B 
FRO
Box 2229
103 15 STOCKHOLM

Disa Tångrot stolt vinnare i miniklassen, vinst en FRO keps


