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FRO 
satsar digitalt! 

Vår webbplats - fro.se – är i dag vår huvudkanal för att sprida 
information. Webbplatsen har funnits i nuvarande format 
sedan 2012 och förbunden har stor möjlighet att skapa egna 
kanaler för information.  Informationen kan selektivt riktas 
externt, mot medlemmar eller mot funktionärer. Nyheter 
som publiceras externt speglas på facebook-sidorna ”Frivilli-
ga Radioorganisationen” och ”Signalungdom”. Därmed har 
vi en grund för att bygga en modern strategi för användning 
av digitala media.

Låt oss enas om att detta är satsning på bättre information 
för framtiden.  Ibland måste man släppa det gamla och med 
kraft ge sig in i det nya för att vinna framgång. En satsning 
på ny teknik som ger  bättre marknadsföring av vår verksam-
het samtidigt som information till våra medlemmar förbätt-
ras. Ett bättre och tydligare FRO.  

Georg Guldstrand
Centralstyrelsens ordförande

Omvärlden förändras, vare sig vi vill eller inte. Nya gene-
rationer medlemmar växer upp med internet medan äldre 
generationer kompletterar sina gamla liv med den nya tekni-
ken. Behovet och användningen av olika informationskana-
ler förändras. FRO måste hänga med i utvecklingen och bli 
bättre på att använda digitala kanaler, både för extern infor-
mation och för information till medlemmar. 

För att ta FRO in i den nya världen har centralstyrelsen be-
slutat att vi enbart ska finnas i digitala kanaler men även att 
vi ska satsa på dem. Beslutet innebär att vi kommer att sluta 
ge ut FROnytt. Sista numret kommer att blir nummer 4 i år. 
En följd av beslutet är att vi frigör resurser som kan användas 
till den nya satsningen på digitala kanaler istället. 

FROnytt såg dagens ljus redan1950, då under namnet 
”Lösskägget”. Om det var något som behövde döljas bakom 
denna rubrik framgår inte av historieskrivningen men man 
ansåg att ” det såväl bland medlemmar som i FRO:s styrelse 
funnits behov av kontinuerlig information rörande verksam-
heten”. FROnytt har på ett utmärkt sätt fyllt denna funktion 
under nästan 70 år. Tekniken för att producera tidningen 
har självklart ändrats under åren. Några läsare kommer sä-
kert ihåg hur man använde skrivmaskin och Tippex, andra 
har varit med om en utveckling där betydelsen av begreppet 
”klipp och klistra” radikalt har fått en ny betydelse. Jag kan 
rekommendera boken FRO 50 år för den som vill läsa mer 
om hur FROnytt har utvecklats under åren. 

Nu ska vi ta fram en strategi för hur vi ska använda digital 
media i FRO. Förväntningar på de olika kanalerna måste gö-
ras tydligare och vi måste definiera vilka kanaler som används 
till vad och hur servicen i kanalerna ska fungera. Vi måste 
även skapa ett arbetssätt där vi blir bättre på att informera 
om allt bra vi gör i förbund och avdelningar. Utan denna 
information kommer kanalerna att gapa tomma, även om 
den tekniska utformningen är bra. 

” Nu ska vi ta fram en strategi för hur vi 
ska använda digital media i FRO. För-

väntningar på de olika kanalerna måste 
göras tydligare och vi måste definiera 
vilka kanaler som används till vad och 
hur servicen i kanalerna ska fungera. 
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rationer, säger Anders Krüger från Södermanlandsbataljonen. 
Kursen baseras på erfarenheter och bedrivs till stor del i dis-
kussionsform där elever och instruktörer tillsammans bidrar 
till högre allmän kompetens. Dynamiken är  avspänd och hål-
ler en takt så alla elever följer med. 

Fler behöver bli sambands- och datatekniker i hemvärnsba-
taljonerna nu när ledningssystem tillförs och behovet av att 
reparera materiel ökar. Vill du bli sambands- och datatekniker 
i hemvärnet? Besök fro.se för mer information. 

Sambands- och datatekniker utbildades i Boden
Text & bil: Lars-Erik Hallinder

Eleverna vid sambands- och datateknikerutbildningen tog 
med sig våren upp till Boden, säger instruktörerna på plats. 
Soligt väder, varmare temperatur och närtill midnattsol till-
sammans med teknisk fördjupningsutbildning, lödning och 
reperationer av sambandsmateriel bringade tillsammans en 
lyckad kurs med elever och instruktörer i Sveriges norra del.

Befattningen sambands- och datatekniker

Hemvärnsförbanden med dess staber är idag utrustade med 
omfattande mängd ledningssystemmateriel – allt från telefo-
ni och radio till  IT-materiel. Materiel som i regel används 
i kontors- och hemmamiljöer ska kunna fungera under fält-
förhållanden vilket ibland innebär att materielen skadas eller 
av andra skäl behöver repareras.

Enklare reparationer kan sambands- och datatekniker göra 
vid respektive hemvärnsbataljon, men mer omfattande ma-
teriel måste beredas för att omhändertas längre bak i logis-
tikkedjan. Då är det viktigt att den är uppmärkt och har 
tillräcklig beskrivning av problemet för att det ska kunna 
lösas och hanteras på ett effektivt sätt.

I rollen som sambands-och datatekniker ingår kompetensen 
att utföra enklare fältreparationer, känna till logistikkedjan 
och bereda materielen för reparationer, leda vård och åter-
ställning av materiel. Detta ska man kunna göra inom ba-
taljons ram, det innebär att även om man är placerad vid 
ledningspluton som är betjäningsförband åt en bataljonsstab 
så ska man kunna felsöka, diagnostisera och reparera mate-
riel för att få ledningssystemen att fungera och ha ett högt 
funktionsvärde.

Omfattande kurs

Kursen har ett omfattande program där man går igenom 
sambandsmateriel i hemvärnsbataljon och förutom huvud-
komponenter även tittar på kringutrustning i respektive sys-
tem. Allt från den materiel som används i skyttegrupper till 
de omfattande materielen vid bataljonsstab. Det ingår även 
installation i sambandsfordon och allmän teknisk utbildning 
med bland annat elsäkerhet och komponentlära.

En bra kurs som kompletterar de befintliga kunskaperna från 
GU Signalist 1-3. Man får  fördjupade tekniska kunskaper 
om respektive lsystem med fokus på diagnostik och fältrepa-
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Text: Lillemor Bohlin

Centralstyrelsen har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp 
för att utreda möjligheterna till ett nätverk för kvinnor 
i FRO. Tanken att starta ett kvinnligt nätverk började 
när vi endast var två kvinnor med på Sambands- och IT- 
konferensen i höstas. Vi började undra var alla de andra 
kvinnorna i FRO fanns.
Arbetsgruppen har haft sitt första möte för att starta 
upp. Gruppen består av Sara Högström, Lillemor Boh-
lin, Anneli Malmer och Helena Larsson. Var skulle vi 
börja? Vad ville vi med uppdraget vi fått? Vad hade vi för 
tankar? Frågorna var många och vi fick börja  att struk-
turera upp vad vi vill få ut av nätverket.

Vi vill inspirera till ett aktivt medlemskap bland våra 
kvinnliga medlemmar. Att öka medvetenheten om hela 
FRO är viktigt. Vi har ju flera verksamhetsinriktning-
ar. Vara ett kontaktnät med inspiration till nästa steg.Vi 

Kvinnligt nätverk i FRO

tittade igenom en medlemslista från olika vinklar för att se 
om vi kan hitta ett mönster att arbeta med; ålder, förbund, 
familjemedlemskap med mera.
En stor del av vårt möte gick åt till att ta fram ett förslag till 
verksamhetsbeskrivning att arbeta efter. Hur ser våra mål ut, 
vad kan vi göra inom ett år, tre år? Vad ska verksamheten 
innehålla, vad kan vi bidra med. Det är viktigt att vi får med 
alla FRO:s verksamhetsområden, våra uppdrag, både militä-
ra och civila, förenings- och ungdomsverksamheten.

Hur vill vi då göra detta?
Med en representant i varje förbund kan vi nå ut till betyd-
ligt fler. Vi vill samla dessa representanter till en konferens 
under våren 2018 för att samla kvinnorna i förbunden och 
sprida idéerna och tankarna vidare. Gruppen kommer att 
ha ett möte till innan vi kan gå till centralstyrelsen med vår 
verksamhetsbeskrivning och få den godkänd för vidare arbe-
te. Vi syns i verksamheten framåt

Lillemor Bohlin, Anneli Malmer och Sara Högström. 
Helena Larsson saknas på bilden.



7     FROnytt 2017 nr 2 

Om man ska spendera några timmar med Mathias 
Eriksson får man vara beredd på att han har många 
bollar i luften samtidigt. Telefonen ringer och mejlen 
plingar.
- Ja, så ser det ut. Jag driver ett företag och kan 
inte bara stänga av. Och så är jag ansvarig för 
ungdomsutbildningen inom FRO och nu är det bara 
dryga åtta veckor kvar till den startar.

Mathias startade sin bana inom FRO i Borlänge där 
han via en kompis blev intresserad av verksamheten. 
I Borlänge fanns en mycket stor ungdomsavdelning 
på 1990-talet.
- Det var mycket verksamhet för oss. Och ett perfekt 
sätt att bli intresserad av FRO, teknik och radio, 
säger Mathias. - Efter några år fortsatte jag själv som 
ungdomsledare. 

Efter att han gjort värnplikten inom flygvapnet 
fortsatte han att förkovra sig inom FRO. Och  just på 
grund av sina kunskaper åkte han på sin första insats 
till Kosovo, som också var den första svenska insatsen 
där. I Kosovo var han radiolänksoldat i sju månader.  
När han kom hem erbjöd Försvarsmakten honom en 
tjänst som civil tekniker i Enköping. 2012 startade 
han sitt konsultföretag inom teknik och han har idag 
fem anställda. 
- Samtidigt är jag engagerad i centralstyrelsen i FRO 
och har i år hand om de centrala ungdomskurserna.. 

Har mycket att tacka FRO för
Han började som ungdom i FRO och idag driver han ett konsultföretag 

i försvarsindustrin.  Mathias Eriksson har tack vare de kurser han gått 
inom FRO fått en specialkompetens som han använder sig av varje dag i 
sitt vanliga liv. Trots att han lägger ner oerhört mycket tid på sitt företag 
är han engagerad i FRO, som ledamot i centralstyrelsen. Under några år 

har han även ansvarat för centrala ungdomskurserna.

Text & bild: Daisy Balkin Rung
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Det är inte utan stolthet som vi faktiskt i sommar har 
nästan 50 elever anmälda till de två ungdomskurserna. 
Helt otroligt roligt.

Nu pågår för fullt förberedelserna för kurserna. 
Ledningssystemkursen går av stapeln vecka 26 
i Enköping och den andra kursen ”Operation 
samverkan” pågår under veckorna 29 och 30. Den 
startar i Enköping, pågår en vecka där för att sedan 
förflytta sig till Fårö där den också avslutas.
- Vi är måna om att eleverna får lära sig allt från grunden. 
På den andra kursen fokuserar vi på hela systemet, som 
människan och materielen. På Fårö tillbringar vi den 
mesta tiden utomhus. Och eleverna får använda sig av 
de teoretiska kunskaper de anammat, säger Mathias.

Intervjun görs på ett trevligt café i Enköping. Mathias 
berättar  och svarar på mina frågor medan  det piper 
och klingar i hans mobil. Trots att han avbryts flera 
gånger, så svarar han på frågorna som om det är det 
enda fokus han har. Oerhört fascinerande!  Det är 
också i Enköping Mathias företag huserar och där 
finns också några av hans uppdragsgivare, försvarsnära 
myndigheter och företag.  Hans företag har specialiserat 
sig på integration av signalskyddssystem. Och här har 
vi den röda tråden som följt Mathias sedan han startade 
som ungdom i FRO. 
- Ja, säger Mathias med ett stort leende, så är det. Jag 
har verkligen FRO att tacka för så mycket. Samtidigt 
har det också utvecklats ett intresse hos mig som jag 
mer än gärna delar med mig. . Det hjälper inte vilket 
fint program du har, om det inte går att använda.

Du leder utredningen ”FRO mot 2020” som tillsats 
av centralstyrelsen. Varför en utredning?
- Vi behöver möta våra uppdragsgivare i deras nya 
organisationer. Vi, precis som flera andra frivilliga 
försvarsorganisationer, har tappat många medlemmar. 
Trots det har FRO inte förändrats eller förnyats. Så det 
finns oerhört mycket att göra.  Jag ska presentera mina 

förslag för centralstyrelsen i december i år. Sedan 
bryts arbetet ner i propositioner som kommer 
läggas fram på riksstämman våren 2018. Förändring 
är inte av ondo, det är absolut inte ett nederlag att 
bryta och göra något annat.

Genom åren har det blivit en hel del insatser runt 
om i världen för Mathias. Och varje gång träffar han 
på före detta elever som antingen är på plats civilt 
eller som soldater. 
- Det är då jag inser vad vi verkligen levererar och 
vad mycket vi har lärt oss inom FRO. Något som 
vi alla har användning för i våra liv. Det ska vi 
vara enormt stolta över. Det är jag, säger Mathias 
Eriksson.

Genom åren har det blivit 
en hel del insatser runt om 
i världen för Mathias. Och 
varje gång träffar han på 

före detta elever som 
antingen är på plats civilt 

eller som soldater. 

”
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Under senare delen av 2016 började det spridas 
information och nyhetsartiklar om att Kina har börjat 
testa dels ett satellitbaserat kommunikationssystem och 
ett radarsystem som bygger på kvantmekaniken. Det 
speciella med detta, om det nu skulle vara sant för än så 
länge så är det bara enskilda uttalanden till nyhetsbyråer, 
är att de är första systemen i världen och kommer spela i 
en helt annan division än tidigare system.

Fysiken kan man förenklat dela in i två olika områden, 
newtonsk och kvantmekanisk. Newtonsk mekanik 
beskriver stora kroppar allt ifrån planeter till sandkorn, 
medan kvantmekaniken istället beskriver saker på 
atomnivå och ännu mindre. När man kommer ned 
på en skala under atomstorlek så kan mycket konstigt 
hända, t ex kan en partikel både vara just en partikel 
och en våg samtidigt och dessutom vara på flera ställen 
samtidigt. Det är bland annat dessa egenskaper som man 
hoppas kunna utnyttja för att skapa en kvantdator. Den 
egenskap som man istället utnyttjar med de två kinesiska 
systemen är kvantfysiks sammanflätning (eng. quantum 
entanglement, ty. Verschränkung). Det som Albert 
Einstein kallade ”spooky action at a distance”

I både kommunikations- och radarsystemet så skapar 
man två tvillingpartiklar som är sammanflätade, det vill 
säga att deras egenskaper och orientering är definierad 
som motsatsen till den andra. Utan att gå in för mycket 
i detalj så kan man säga att om man mäter den ena 
partikeln och kommer fram till att den är orienterad 
uppåt, då kommer den andra vara orienterad nedåt 
och tvärtom. Samma sak skulle ske om man ändrar den 
ena tvillingpartikels orientering till att vara åt höger, 
så kommer den andra tvillingpartikeln automatiskt att 
ändras till att bli vänster. Det är just denna egenskapen 
att om man påverkar den ena partikeln så kommer det 
även att ändra den andra, trots att de inte befinner sig på 
samma plats.

Nya kinesiska 
militära system

Text & bild: Patrik Pettersson

Sjömän från den Kinesiska flottan

Satellit
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Tänk nu att du skickar iväg den ena tvillingpartikeln 
med ett meddelande, men behåller den andra. Om en 
tredje part försöker avlyssna eller på annat sätt påverka 
ditt meddelande så kommer det att påverka partikeln 
egenskaper, vilket du märker direkt på den tvillingpartikeln 
som du behöll. Dvs att du märker så fort som någon eller 
något påverkar din utskickade partikel.

Under de senaste 20–30 åren har stealthteknik varit 
otroligt omtalad. Flera flygsystem har framställts med 
ett primärsyfte  att verka dolt mot fienden med hjälp av 
stealthteknik, till exempel B2. En av de främsta egenskaper 
hos det amerikanska flygsystemet F-35 är just att den är 
utrustad med stealthteknik. F-35, som bland annat Norge 
valde framför JAS39 Gripen, har gång på gång skjutit 
upp leveransdatum och ständigt dragits med problem och 
extrema fördyringar. Projektet bedöms vara det dyraste 
förvarsprojektet. Om Kina nu har lyckats framställa en 
kvantradar och dessutom kan upptäcka mål på ≥ 100 km så 
skulle det göra modern stealthteknik ganska oanvändbar, 
eftersom all påverkan på den utskickade radarsignalen 
kommer systemet att upptäcka. Stealth bygger på att man 
reflekterar bort inkommande radarsignaler så den inte kan 
reflekteras tillbaka till radarstationen och/eller absorberar 
flygplanskroppen signalen med hjälp av specialtillverkade 
material som man klär planet i.

Skulle dessa två kinesiska system existera och 
fungera så som utlovas så betyder det att det finns ett 
kommunikationssystem som är omöjligt att avlyssna och 
ett radarsystem som kan upptäcka alla typer av flygplan 
och följaktligen även den amerikanska F-35.

”Utan att gå in för mycket i detalj så kan man säga att om man mäter 
den ena partikeln och kommer fram till att den är orienterad uppåt, 

då kommer den andra vara orienterad nedåt och tvärtom. 

 F-35

Mottagarantenn av signal från satelitsystem
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En kaxig rubrik kan tyckas men det är den spontana känslan efter 
att FRO för fjärde året i rad, med utmärkt stöd från Livgardes-
gruppen, återigen genomfört grundutbildning med ett utmärkt 
utbildningsresultat. Tretton elever från Malmö i söder till Sunds-
vall i norr tillgodogjorde sig utbildningen på bästa vis. Kursläng-
den är åttio timmar och vi körde det nu vanligaste konceptet vil-
ket innebar två förlängda veckoslut (torsdag-söndag).

För att från början innehålla mest teori ökades de praktiska mo-
menten efter hand vilket sedan utmynnade i en riktig höjdare, 
tillämpningsövningen. En övning där kursledningen efter att för-
delat eleverna på tre stabsplatser bara kunde sitta och njuta av 
elevernas nu ökade förmåga i att signalera med radio och telefon, 
expeditionsbehandla, kryptera, täcka, tolka, betjäna växel, föra lä-
geskarta, resa högantenn och bygga trådlinje. 

Samtliga elever klarade sig galant under tillämpningsövningen 
varvid den sista delen i examinationen i form av det skriftliga pro-
vet mest blev en formsak. Stort grattis till alla elever samt som 
vanligt även ett grattis till de förband som så småningom föräras 
dessa duktiga signalister. 

Livgardesgruppen har dessa år på ett mycket förtjänstfullt sätt 
medverkat till att vi redan när vi lämnar Kungsängen längtar till-
baka till nästa år. 

Text: Lennart Back. Bild: Olof Zimmerman

Fortsatt succé för FRO på Livgardet

Veterandagen den 29 maj firades runt om i landet. I 
Stockholm strålade solen ikapp med alla deltagarna 
utanför Sjöhistoriska museet på Djurgården. Kungen, 
prins Carl-Philip och överbefälhavaren var på plats. Så 
även försvarsministern.  
- Sammanlagt har 90.000 svenskar deltagit i 
internationella insatser. Detta handlar om personer som 
ställt upp i fredens tjänst och varit beredda att utsätta sig 
själva för stora risker och påfrestningar. De har prövats i 
med- och i motgång. De har ställt upp när det verkligen 
gällt. De har valt att göra en hedervärd insats för att 
försvara freden, säkerheten och de normer och värden 
vi vill att världen ska präglas av. Det är dessa kvinnor 
och män som är de veteraner denna dag handlar om 
och jag vill till alla dessa framföra regeringens tack, sa 
försvarsminister Peter Hultqvist.
Från och med nästa år blir Veterandagen allmän flaggdag.

Veteraner hedrades

Bild: Richard Wendt

Malin Börjesjö
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Vid månadsskiftet april-maj genomfördes FRO:s traditionella vårskola i Ånn. I år med två kurser, 
GU Signalist 2 och 3 i följd. Båda kurserna med ett femtontal elever, och merparten av eleverna gick 
bägge – för att lämna kursgården som färdiga signalister. Vädret var vårvinter, dominerat av en vinter 
som inte ville släppa det sista taget. Frost och snö om nätterna och vanligen kyliga dagar, även om vi 
kunde ana värme mot slutet.

Under den första kursen fick eleverna lära sig hantera Rakel 
och Ra 180 med DART 380 och PC-DART, för att senare 
överbrygga längre avstånd genom olika reläkopplingar 
med Ra 180. 

Kurs två inleddes med att eleverna bekantade sig med 
radiostationerna Ra 763 och Ra 195/1951/1952 med 
olika antennalternativ och sedan blev det återbesök i PC-
DART, fast nu med tilläggen SwALE och Ctrl-ALE för att 
fortsätta in i kortvågens underbara värld. Efter ett teoripass 
om antenner och vågutbredning blev det att i praktiken 
öva att få kortvågssamband på både kortare och längre 
avstånd i Västjämtlands spännande radioterräng. Några 
signalister från andra delar av landet medverkade för att 
ytterligare visa på kortvågens möjligheter till samband över 
både stora och små avstånd. 

Givetvis hann vi även med 
en historielektion om general 
Armfeldts fälttåg med karolinernas 
dödsmarsch, samt om Handöls 
storhetstid som stenleverantör. 
Utanför kursplan hanns det även 
med kortare genomgångar om 
försvunna och havererade flygplan 
i närområdet. 

Traditionell vårskola i Ånn
Text & bild: Henrik O A Barkman



I år var det dags för de södra Molos-grupperna att 
samöva. Förra året under Kristi Himmelsfärdshelgen 
var övningen förlagd till Njurunda utanför Sundvall, då 
de norra grupperna träffades. Nu samlades grupperna 
samma helg Bengtsfors i Dalsland. FROnytt var på plats 
några timmar under dag två.

Redan klockan halv åtta startade övningen på lördag morgon. 
Deltagare från Molosgrupperna 4,6,7 och 8, några personer 
från FRG, som agerar linjepersonal samt övningsledning 
möts vid Bengtsfors Energi. VD:n där hälsar alla välkomna 
och berättar att man drabbats av ett strömbortfall. Så får de 
två grupperna, som man delat in övningen i, sina uppgifter. 

De ska utbilda FRG-personalen på Rakel. Efter det ska de 
försöka hitta en bandvagn som är inlåst inom området.  En 
grupp får i uppgift att hitta en transformatorstation och 
sedan se till att kommunikationen fungerar i länet.  Lös 
uppgiften, lyder ordern från övningsledningen.

Arrangör och värd för övningen är Molos 6, Trollhättan. 
Hans Andersson och Frank Hagman är båda övningsledare. 
- Vi startade i februari med planering av övningen. Det 
krävs en hel del tid för att ta reda på var övningen ska hållas, 
ta kontakt med kommunen, energibolaget och FRG. Vi 
har en mycket bra kontakt med dem, vilket underlättar 
planeringen, säger Frank Hagman från Molos 6.
- Det har vi igen när vi nu arrangerar en större övning, 
säger Hans Andersson. - All logistik ska också fungera. 
Logistikguppen med Rune Jörlind och Kerstin Torp gör ett 
gott arbete, fortsätter Hans. 

Att se till att  de tre bandvagnarna transporteras och att tre 
Landcruisers kommer på plats ingår också i logistiken. Med 
på övningen är två personer från Molos 3, Borlänge. De är 
med för att observera då Samövning 2018 troligtvis kommer 
arrangeras i Borlänge. 

Grupp A hittade bandvagnen och fick tag på någon som 
kunde komma och öppna upp ställverket där den fanns. 
De hämtar ut den och tar sig sedan till Vattentornet för 
att resa upp en mast.  Grupp B som också de fann en 
transformatorstation har fått veta att det är problem med 
Rakelsystemet. De tar bandvagnen upp till skidbacken där 
de reser en DMO gateway. De är tre personer i gruppen 
Jonas Petterson, Molos 7, Karlskrona, Janne Connert, Molos  
4, Eksjö och Kenny Romgård, Molos 6.  Kenny är alldeles 
ny och helgen blir även som en introduktion för honom. 
Nästan precis när det vankas lunch är båda grupperna 
klara. Det finns även en tredje grupp, som visar upp Molos-
verksamheten i Bengtsfors stadspark. Mycket bra, då det är 
uppåt 30 grader varmt och många människor tagit sig dit.

Lunchen serveras i källaren i gamla biolokalen. God gryta med 
sallad, allt lagat av Kerstin Torp. Alla deltagarna samlas och 
stämningen är hög och hjärtlig. Även Paula Holmqvist från 
försvarsutskottet är med. Hon är riksdagspolitiker från länet 
och vill veta mer om Molos och dess användningsområde 
och är därför med under övningen. Efter en välbehövlig 
paus tar sig grupperna tillbaka till sina respektive platser. 

Stor Molosövning i Dalsland
Text & bild: Daisy Balkin Rung

Magnus Lydén och Jonas Pettersson från Molos 7 
samspråkar. 
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Vi kommer upp till Långevi intill skidbacken där DMO 
gateway-masten är placerad. Nu ska man testa att all 
kommunikation fungerar. Det finns färdiga instruktioner 
för hur testerna går till. Utanför bandvagnen  är det mycket 
hett men det är garanterat minst 20 grader varmare därinne. 
Vattendunkarna kommer väl till användning.

På vägen till tågstationen pratar jag med Lars Möttönen och 
Christopher Johansson från Molos 3 i Borlänge. Nu har de 
fått idéer om hur de kan arrangera Samövningen 2018. 
- Det är ju en hel del saker som ska falla på plats. Vi måste 
bland annat kontakta kommunen och höra om de vill vara 
med. Jag tycker att denna övning var intressant och vi har tar 
med oss hem en hel del tankar, säger Lars Möttönen.
- Vi var ju med förra året på samövningen för de norra 
grupperna. Och det fungerade också väldigt bra. Nästa år 
blir nummer tre i ordningen. Nu börjar det bli etablerat, 
säger Christopher Johansson.

Vi startade i februari med 
planering av övningen. 
Det krävs en hel del tid 

för att ta reda på var 
övningen ska hållas, ta 

kontakt med kommunen, 
energibolaget och FRG.

Kenny Romgård, Molos 6 bekantar sig med 
bandvagnen.
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Redan arla måndag morgon är vi på plats på Svenska 
Ambassaden i Berlin. Gruppen består av deltagare från 
myndigheter, departement, media, akademi, industri, 
forskningsinstitut och tankesmedjor. Efter en kort visning 
av ambassadanläggningarna, där alla nordiska ambassader 
huserar, blir det direkt en träff med en tysk tankesmedja. 
Under vårt tvådagars besök kommer vi få lyssna på kända 
tyska försvars- och säkerhetsanalytiker,  journalister, politiker 
och representanter från den tyska försvarsdepartementet 
och Försvarsmakten. Med på mötena är också Sveriges 
försvarsattaché Magnus Magnusson, ministerrådet Niklas 
Hemrå och John Zachau, andre sekreterare på ambassaden. 

Alla vi träffar säger samma sak. De är rörande överens 
om att Tyskland nu är beredda att ta ett större ansvar för 
Europas säkerhets- och försvarspolitik. Anledningarna 
är flera: Rysslands annektering av Krim, flyktingkrisen, 
terrorattacker och Brexit. Men även Frankrikes försvagade 
roll och Donald Trumps ljumma intresse för Europa. Då 
i början av april fanns en nervositet för hur fransmännen 
skulle rösta i presidentvalet. Om Le Pen skulle vinna 
menade man att då var det mer eller mindre slutet för EU. 
Och det goda samarbetet mellan Tyskland och Frankrike 
skulle upphöra.

Att Tyskland tar på sig en större roll i Europa är något av 
ett paradigmskifte. Sedan andra världskrigets slut har man 
hållit en rätt låg profil inom försvars- och säkerhetspolitik. 
Med den historia Tyskland bär på har det varit ett naturligt 
förhållningssätt. Men som sagt, förändringens vingar är på 
gång. 

I skrivande stund pågår det val runt om i Tyskland, de 
så kallade delstatsvalen. Och i september i år hålls val 
till Förbundsdagen. De två stora partierna CDU och 
SPD, som för närvarande ingår i regeringen, pratar båda 
om den större roll Tyskland bör spela i Europa. Både 
förbundskansler Angela Merkel och SPD:s kanslerkandidat 
Martin Schultz debatterar intensivt om försvarsutgifter. När 

Merkel träffade USA:s president tidigare i våras betonade 
Trump att Tyskland behöver öka sina försvarsutgifter. Det 
tvåprocentiga målet (att NATO:s medlemsstater ska låta två 
procent av BNP gå till försvarsutgifter) når de flesta inte upp 
till. CDU står fast vid sina åtaganden och har redan i år 
ökat försvarsanslaget. SPD däremot vill hitta andra sätt att 
öka tysk försvarsförmåga. Debatten lär fortsätta. Tyskland 
är idag ett av EU:s viktigaste länder och de flesta tyskar 
ser EU som en naturlig del av den tyska identiteten. Både 
CDU och SPD är EU-vänliga, medan AfD (Alternative für 
Deutschland) och Die Linke (Vänstern) är euroskeptiska. 
Bündis/Die Grünen ( De gröna) är positiva till EU. 
Terrorattacken mot en julmarknad i Berlin i december förra 
året har rubbat tyskarnas vardag. Terror står högt upp på 
politikernas agenda. Valet i september kommer bli intressant 
ur flera perspektiv. 

Under vårt besök på försvarsministeriet träffar vi 
överstelöjtnant Dirk Franke. En ytterst trevlig, informativ 
och ödmjuk person. Som så många andra under vår 
studieresa, inleder han med att referera till den historia 
som Tyskland har. Han hänvisar till Andra Världskriget och 
betonar vikten av att detta ej får glömmas och att det är en 
balansgång för tyska politiker när man nu bestämt att landet 
ska ta en ledande roll i försvars- och säkerhetspolitiken i 
Europa. Bundeswehr (Försvarsmakten) har cirka 180 000 
militärer, frivilliga, kontrakts- och heltidsanställd personal, 
då värnplikten är avskaffad. Det politiska beslutet att satsa 
mer på det nationella försvaret,  precis som i Sverige, gör 
att materielen moderniseras. Det behövs också rekryteras 
ytterligare personal, utbilda, träna och öva dem i sina förband. 
Nytt är att ett cyberkommando precis inrättats. Synnerligen 
intressant är utvecklingen med det gemensamma militära 
samarbetet Tyskland – Nederländerna. Tillsammans ska de 
bland annat ta fram ett gemensamt underhållsfartyg.  

Tyskland är aktivt engagerade i FN, OSSE, EU och 
NATO. På grund av sin historia och även det geografiska 
säkerhetspolitiska läget månar Tyskland särskilt om sina 

Tyskland i europeiska 
säkerhetspolitikens centrum

Text & bild: Daisy Balkin Rung

Vi är ganska medvetna om vad som händer inom försvars- och säkerhetspolitiken i 
Sverige. Åtminstone vi som är intresserade. Men vad händer och sker i andra delar 
av Europa? Folk och Försvar anordnade en studieresa till Berlin som undertecknad 

åkte med på. Två välorganiserade men mycket intensiva dagar om tysk försvars- och 
säkerhetspolitik. 
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goda relationer med USA, Frankrike, Polen och Israel. Den 
tidigare goda relationen med Ryssland har ändrats med 
tanke på Rysslands annektering av Krim 2014 och agerandet 
i östra Ukraina. Förhållandet med USA har dock naggats i 
kanten sedan Donald Trump blev vald till president. 

I Potsdam strax utanför Berlin, ligger Bundeswehrs 
insatsledning (Einsatzfürungskommando). Vi blir 
mottagna som kungar med svenska flaggor vajande över 
hela anläggningen. Tyska Bundeswehr (Försvarsmakten) 
har varit engagerade i internationella insatser i dryga 25 år.  
För närvarande är antalet soldater ute i insatser cirka 3500. 
Bland annat i Afghanistan, Kosovo, Norra Irak, Libanon, 
Somalia, Mali och Litauen. Det är insatser inom både 
NATO, EU, OSSE och FN. Genom åren har 19000 tyska 
soldater varit utlandsbaserade i över 16 olika insatser runt 
om i världen. Sedan 2015 har NATO en insats  i Litauen 
på cirka 1000 personer varav 450 är tyska soldater.  Insatsen 
är ett led i att visa sitt stöd för de baltiska staterna med 
anledning av Rysslands annektering av Krim-halvön. Inte 
ett helt okontroversiellt  beslut när det fattades.

Två intensiva dagar med tysk försvars- och säkerhetspolitik 
är till ända. Framtiden är onekligen intressant mycket med 
tanke på den nya roll som Tyskland tar på sig. 

Maud Holma von Heijne, generalsekreterare Folk 
och Försvar med Niklas Hemrå, ministerråd Sveriges 
ambassad i Berlin. 

Sveriges försvarsattaché Magnus Magnusson och 
Daisy Balkin Rung



Text & bild: Daisy Balkin Rung

Vi tog tåget till Härnösand för att känna FRO 
Västernorrland på pulsen. Vad gör de för att behålla 
sina medlemmar? Och hur går det med uppdragen för 
hemvärnet ? Frågorna är många. Så är svaren. 

Precis när vi anländer Härnösands station slutar det snöa 
och solen lyser stor på himlen. Till FRO:s lokaler i utkanten 
av Västernorrlandsgruppens övningsområde, får vi skjuts 
av ordföranden Bosse Olsson. Genom skogen på slingriga 
vägar kör vi och nästan ”in the middle of nowahere” ligger 
den röda trästugan. 
- Den ägs av Fortifikationsverket och var faktiskt fallfärdig. 
Men vi har renoverat och fixat i några år, så de beslöt att 
stugan skulle få vara kvar, säger Bosse Olsson.

FRO Västernorrland är med sina 266 medlemmar, det näst 
största förbundet. De har fem avdelningar, alla aktiva och 
självgående. Sollefteå, Sundsvall, Örnsköldsvik, Härnösand 
och Ånge. Fyra avdelningar har egna lokaler, Örnsköldsvik 

delar sin med hemvärnsbataljonen.  FRO Sollefteå har med 
sina 60 medlemmar en bra verksamhet och egen närradio. 
De är aktiva i FRG och har en del sambandsuppdrag som 
återkommer genom åren. FRO Sundsvall är den största 
avdelningen med 83 medlemmar och de kör regelbundet  
måndagsträffar då man kan fixa och meka i lokalen. 

- Den avdelningen som har minst antal medlemmar är 
Örnsköldsvik. De är 26 personer och har ett gott samarbete 
med Ångermanlands hemvärnsbataljon, som de även delar 
lokal med. De sambandsövar också tillsammans och av 
behovet på 15 tjänster är 13 uppfyllda. Det är riktigt bra 
tycker vi, säger Bosse Olsson.

FRO Ånge har 29 medlemmar och de träffas också 
regelbundet varje vecka för att meka och fixa. Enligt Bosse 
fungerar de bra. Precis som alla avdelningar. 

Med under intervjun är också Sture Grund och Tomas Ålund 

Vi är på frammarsch

Utsikten från Vårdkasberget
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från FRO Härnösand. Bosse Olsson är även ordförande i 
FRO Härnösand.  De berättar att man de senaste åren 
har satsat på att renovera sin lokal och göra fint men nu 
är planen att satsa helhjärtat på att ha aktiviteter samt att 
rekrytera in nya medlemmar. De ska gå med i SwALE och 
köra SL-testen. Och så ska de ha utbildning på Rakel och 
i FRONET. Att försöka få in ungdomar i verksamheten är 
också prioriterat. De unga som idag är med är integrerade i 
vuxenverksamheten. Men blir de flera, så kommer man satsa 
på någon form av ungdomsaktivitet som lockar.
- Vi har väldigt gott samarbete med Västernorrlandsgruppen. 
Och de är nöjda med vårt engagemang. I Medelpads 
hemvärnsbataljon har vi idag 11 tjänster tillsatta av 15. 
Självklart kan vi bli bättre och vi försöker, säger Bosse. 

Det bjuds på smörgåstårta och kaffe. Chefredaktören kan 
intyga att det smakar mycket gott. Vi pratar på mellan 
tuggorna och jag ställer den raka frågan: 

Vad är förbundet bra på?
- Många saker, säger Bosse med glimten i ögat. Framförallt 
är vi duktiga på att få in våra medlemsavgifter. Det gör vi 
genom att kontakta alla medlemmarna första veckan i 
november. Då bifogar vi ett inbetalningskort och ber dem 

betala före den 31 december. Vid årsskiftet brukar hälften av 
avgifterna vara betalda, så första veckan i januari får de som 
ej betalt en påminnelse och i mitten av mars kommer andra 
uppmaningen att betala. Har vi då inte fått in alla avgifter, 
får varje avdelning personligen ta kontakt med dem som 
ej betalt. Via telefon. Detta är det absolut bästa sätt. Om 
någon ej vill betala, så frågar vi alltid varför? Det är också 
viktigt för oss att veta, så att vi kan lära oss något om varför 
de inte vill vara kvar.

Bosse Olsson säger att samtliga avdelningar står till samhällets 
förfogande och är en resurs till kommunerna. Och att de alla 
fem avdelningar är på frammarsch, så även förbundet. 
- Det är verkligen roligt att vara ordförande för ett förbund 
som fungerar så väl. Och man blir faktiskt stolt när man 
sitter här och berättar.

Vi avslutar besöket med att åka upp till Vårdkasberget 
som är skidbacken i Härnösand. Här visar Bosse de tre 30 
m antennmaster som man förfogar över. Två ägs av FRO 
Härnösand och den tredje är kommunens, men som sköts av 
FRO.  Utsikten är milsvid och betagande. Solen lyser starkt. 
Kanske inte så konstigt då vi  hört att: ” Solen lyser alltid på 
fro:are”.

 

Tomas Ålund, Bosse Olsson och Sture Grund o
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Vartannat år har FRO en ordförandekonferens, det är det 
år som inte riksstämma genomförs. Under denna helg har 
centralstyrelsen möjlighet att prata med alla förbunden på 
samma gång och förbunden kan lyfta sina frågor. Årets 
konferens samlade ett 30-tal funktionärer som represente-
rade centralstyrelsen och 18 av våra 26 förbund. 
Centralstyrelsen informerar om sitt arbete och de beslut 
som har tagits. Förbunden får en möjlighet att diskutera 
och få kompletterande svar. På denna konferens var beslu-
tet om satsning på digitala medier en diskussionspunkt. 
FROnytt kommer att läggas ner, men en satsning på digi-
tala kanaler kommer att både ersätta och förbättra informa-
tionen i FRO. 

En studie har startats för att titta på om vi ska ha ett kvinn-
ligt nätverk i FRO. Arbetsgruppen hade dock inte hunnit 
haft något möte så det blev en information om beslutet och 
målen för studien. 

Utredningen av en organisation för framtiden - FRO 2020 - 
fick stort utrymme på konferensen. Mathias Eriksson, som 
leder arbetet, hade förberett några inledande frågeställning-
ar som diskuterades och konferensen lämnade synpunkter 
för det fortsatta arbetet. Arbetsgruppen ska nu ta svaren 
från konferensen vidare och ta fram förslag på propositio-
ner till riksstämman 2018.

Våra uppdrag är viktiga, både för Försvarsmakten och för 
MSB. Vi måste kraftsamla på att bli bättre på att rekrytera 
till de uppdrag vi har. På den civila sidan måste rekrytering-
en till det civila försvaret öka, även om vi kanske inte ser 
hur behovet och uppgifterna kommer att se ut när myn-
digheterna blir klara med det. Mats Nordström handlägger 
frågorna i FRO och informerade om civilt försvar och våra 
uppdrag. Rekrytering till de utbildningar vi har fått möjlig-
het att genomföra är viktig.

För uppdraget för Försvarsmakten och hemvärnet är det 
viktigt att förbunden jobbar med den nya processen med 
utbildningsplaner och utbildningsavtal. Många förbund har 
kommit igång bra, medan andra ligger lite efter. När pro-
cessen väl fungerar innebär den att nya signalister snabbare 
kommer ut till sin befattning i förbandet. Rekryteringsmålet 
på två nya signalister per bataljon och år är avgörande för vår 
möjlighet att fylla de befattningar vi har ansvar för.  
Konferensen bjöd på två tillfällen till försvarsinformation. 
Niklas Nordgren, som är beredskapsdirektör på  länsstyrel-
sen i Halland, pratade om samhällets beredskap och civilt 
försvar. Speciellt intressant är det med det behov av frivil-
liga förstärkningsresurser som vi förväntar oss ska bli tyd-
ligt i en nära framtid. Thomas Andersson, som är chef för 
Hallandsgruppen, informerade om utvecklingen inom För-
svarsmakten och hur det påverkar hemvärnet och de frivil-
liga försvarsorganisationerna. Funktionärer och medlemmar 
måste kunna vara med i försvarsdebatten kring fikabordet 
på arbetet och på andra ställen och därför måste man vara 
uppdaterad i dagens frågor. För den som vill lära sig mer 
finns det kurser att gå. 

Generalsekreteraren klargjordes vad förbundens verksam-
hetsbidrag ska och inte ska användas till genom en fruktstund 
med information om pengar in och ut i förbunden. Äpplen 
är pengar in i förbundet och vad de kommer ifrån, päron är 
vad den centrala medlemsavgiften används till och körsbär 
är vad som är kvar på centrala konton. Äpplen minus päron 
är lika med körsbär. Glasklart för vissa och fruktsallad för 
andra. 

Centralstyrelsens kontaktpersoner till förbunden diskutera-
des. Frågan har varit vilande sedan riksstämman, men ska nu 
avgöras. Erfarenheter från tidigare år varierar och både cen-
tralstyrelsen och en del förbund har upplevt att det inte har 
fungerat optimalt. Gruppernas svar vid konferensen variera-

Ordförandekonferens 2017

Vart annat år har FRO en ordförandekonferens, det år som ligger 
mellan riksstämmoår. I år samlades 21 förbund med en repre-

sentant. Även centralstyrelsen är närvarande.



Niklas Nordgren beredskapsdirektör på 
länsstyrelsen i Halland berättar om civilt försvar.
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de. Det är svårt att tydligt definiera vilka frågor som 
kontaktpersonerna ska hantera. Operativa frågor 
måste få en snabbare behandling och kan inte vänta 
till nästa styrelsemöte. Men det är viktigt med en 
dubbelriktat information för att inte förlora insy-
nen uppifrån och för att förbunden ska kunna föra 
sin talan uppåt. Man efterfrågade även stöttning 
och hjälp vid rutinåtgärder vid stämmor med mera. 
Förutom ett gediget program med många håll-
punkter och grupparbeten fanns gott om tid för  
nätverkande och samverkan. Här skapas kontakter 
för framtida samarbete. I samband med fika och 
lunch samlas man i olika grupper och det blir livli-
ga diskussioner och ibland en del samförstånd. Pre-
sentationerna från konferensen finns i FRODOK/
Allmän information/ Ordförandekonferens 2017 
(kräver inloggning).

Text: Lillemor Bohlin & Kent Ahlqvist
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FRO i Skåne ställer ut

Lördag 13 maj hade P7 i 
Revinge regementets dag. De 
frivilliga försvarsorganisationer-
na och hemvärnet var inbjudna 
för att visa upp sig och rekryte-
ra. FRO Norra Skåne och FRO 
Malmöhus samarbetade med 
sambandssektionerna på Skånes 
fyra hemvärnsbataljoner. Ett 
samarbete vi startade förra året 
och som då fungerade bra. Da-
gen blev riktigt bra med mycket 
folk i vårt tält. Samarbetet 
fungerade så bra att vi kommer 
fortsätta med det.

Lillemor Bohlin
bild: Lillemor Bohlin

Sambandsenhet Karlstad på övning RIS 2017
Den 26 april genomfördes den regionala samverkansövningen RIS 2017 med övade i Värmland och delar av Västra Götaland. 
Den genomfördes på strategisk och taktisk ledningsnivå utan operativa fältenheter och i realtid utan avbrott med syfte att vara 
lärande och utvecklande i sin form. Det övergripande scenariot omfattade höga flöden i Värmland och Västra Götaland som leder 
till störningar i samhällsviktig verksamhet samt försörjnings- och transportsystem.
Antalet övade funktioner var drygt 30, till vilket ska läggas ett dussin funktioner som verkade i rollen som ”motspel”. Sammanta-
get deltog ca 650 personer, det var därmed en av de större övningarna för civila samhället som genomförs under 2017.
Denna övning blev den första för FRO Samband-
senhet Karlstad i en roll som ingår bland de pre-
liminära kompetensområden den ska klara. Det 
gällde delområdet ledningsstöd, genom betjäning 
av Länsstyrelsens i Värmland ledningsplats ”Kla-
ra”, främst omfattande växel- och  telefonistplats-
betjäning, fast telefoni samt betjäning av två sta-
tionära Rakelterminaler.
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Samband vid kommunal övning i Västerås
FRO Västmanland blev inringda för att lösa ett akut sambandsproblem. Västerås stad genomförde en övning och ville pröva 
hur samband kunde upprättas när ordinarie sambandsmedel inte fungerade. Man spelade med att Rakel slutade fungera 
till vissa delar och behövde ett system som kunde hålla kontakten mellan Stadshuset och en värmestuga i Skultuna. FRO 
upprättade kontakt med en portabel repeater på 160 MHz som var placerad mitt emellan de två sambandsplatserna.
Även Polisen, Räddningstjänsten och sjukvården var med aktivt i detta spel som fungerade bra. Detta var första gången 
som Västerås stad hade en övning av denna storlek och vår kontaktman var mycket nöjd med förloppet. 

- Sex veckor före övningen fick vi en för-
frågan  om att hjälpa till vid en övning 
som Västerås stad  skulle genomföra. Vi 
gjorde en radiorekognosering och tala-
de om för projektansvarige vad vi kunde 
erbjuda. Västerås stad har ett stort antal 
Rakelterminaler men jag hoppas att detta 
nu sprider sig till de mindre kommuner-
na i länet. Här har vi chansen att göra en 
insats med både operatörer och ett radio-
nät på 160 Mhz, säger Jörgen Kvist, för-
bundsordförande.

Utbildning inför leveransen av IS HV
Under en helg i maj samlades sambands- och datatekniker samt personal från utbildningsgrupper från de 19 hemvärnsbatal-
joner som kommer att få IS HV under 2017, för teknikerutbildning på systemet vid Hemvärnets Stridsskola i Stockholm.
Prioriterade områden var driftsättning av systemet IS HV, kontohantering, TEID-kortshantering, loggning och uppkoppling 
av hårdvara samt inläsning av kartdatapaket. Man han även med arkivering samt inläsning och konfigurering av mjukvara. 
Det var en helg med mycket information som under lördagen genomfördes ett stationssystem i tre steg. Under söndagen ge-
nomfördes en slutövning där 
man under begränsad tid och 
enbart med stöd av instruk-
tions- samt reperationshand-
bok i grupp skulle hantera 
systemet. Helgen avslutades   
med ett prov för att befästa 
kunskaperna. 
Utbildningsansvaret för IS 
HV kommer att överföras till 
FRO från och med 2019 efter 
det att införandet av systemet 
är klart. 
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Information från centralstyrelsen

Combined Joint Staff Exercise 2017

Under april månad genomförde Försvarsmakten  CJSE 2017 (Combined Joint Staff Exercise 2017).  Det är en interna-
tionell stabsövning med deltagare från USA till Sydkorea. Det var cirka 1200 personer som övades på tre olika platser i 
Sverige – Karlskrona, Uppsala och Enköping.
Personal ur FRO och flera andra frivilliga försvarsorganisationer del-
tog i övningen som stöd- och supportpersonal. Främst rörde det sig 
arbetsuppgifter som stabsassistenter och tekniker. De bemannades av 
personer som annars är signalister i hemvärnet och som fick möjlighet 
till frivilliganställning i samband med övningen. Teknikerna hantera-
de bland annat ärenden i samband med övningssystemet CAXCIS, 
som är ett stabsstödsystem anpassat efter övningsverksamhet i För-
svarsmakten och används integrerat i stabsmetodiken under dessa öv-
ningar. 
Som medlem i FRO eller annan frivillig försvarsorganisation och med 
lämplig utbildning har du möjlighet att söka till dessa övningar som 
ligger utanför din ordinarie befattning. Enklast får du kännedom om 
övningarna genom att bevaka vår webbplats fro.se där vi lägger ut in-
formation inför varje sådan övning. 

Centralstyrelsens kontaktpersoner till förbunden. 

Centralstyrelsen har efter diskussionerna på ordförandekonferensen beslutat att behålla arbetssättet med kontaktpersoner till förbunden. 
En närhetsprincip gäller, vilket betyder att styrelsemedlem kan vara kontaktperson till eget förbund, även om styrelsemedlemmen är för-
bundsordförande.  Syftet är att skapa dialog kring utveckling av FRO samt skapa engagemang och verka för ”ett FRO”. Operativa frågor 
ska hanteras av VU och GS.  

Uppgifter:
Hålla sig uppdaterad om övergripande frågor och utveckling i respektive förbund och kunna rapportera detta på centralstyrelsens möten.
Informera respektive förbund om centralstyrelsens arbete generellt.
Kunna besöka förbunden vid behov.
Följa upp förbundens arbete med egna mål kopplade till riksstämmans beslut. 

Kontaktpersoner
Sara Högström         FRO Kronoberg, FRO Jönköping, FRO Kalmar och FRO Gotland
Lillemor Bohlin         FRO Malmöhus, FRO Norra Skåne och FRO Blekinge
Mathias Eriksson         FRO Gävleborg, FRO Jämtland/Härjedalen, FRO Västernorrland och FRO Dalarna
Markus Edholm         FRO Östergötland, FRO Örebro och FRO Värmland
Lars-Erik Hallinder      FRO Södermanland, FRO Stockholm, FRO Uppland och FRO Västmanland
Göran Spetz         FRO Halland, FRO Elfsborg, FRO Nordvästra Götaland och FRO Skaraborg
Jan Edenquist         FRO Västerbotten, FRO Norrbotten Södra, FRO Norrbotten Norra och FRO Norrbotten Östra

FRO Riksstämma 2018

Centralstyrelsen har beslutat att uppdra till FRO Halland att vara värd för FRO Riksstämma 2018. FRO Norra Skåne, som tidigare hade 
uppdraget, har anmält att de inte längre är beredda att ta hand om stämman. 

Grupper på Facebook som diskuterar FRO:s verksamhet

Centralstyrelsen har diskuterat de olika grupperingar på facebook som, mer eller mindre insiktsfullt, diskuterar FRO och vår verksamhet. 
Centralstyrelsen tycker det är olyckligt när funktionärer i FRO bidrar till desinformation och spridning av felaktig information i dessa 
kanaler.
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FRO 2020
Centralstyrelsen har tillsatt en utredning för att titta på organisation och arbetssätt för att möta både dagens och framtidens 
behov. Utredningen ska belysa hela organisationen ur olika aspekter och ge förslag till propositioner för beslut på riksstämman 
2018. 

Utredningens syfte är att föreslå förändringar som anpassar FRO till dagens förutsättningar. Många funktionärer lägger 
mycket tid på administration och det blir kanske inte tid över till verksamhet.  Vi måste bli bättre på att göra det som våra 
uppdragsgivare efterfrågar utan att göra avkall på verksamheten i intresseorganisationen FRO
Nu kan man tycka att människan av naturen är mot förändringar, men det är också så att utan förändring blir det ingen 
utveckling. Dalai Lama säger att ”Det är mycket sällsynt, eller nästan omöjligt, att en händelse kan vara negativ” ur alla 
synvinklar.” En okänd filosof säger att ”det kan bli bra också”. 
Vad är det då som vi kan ändra? Många frågor är uppe till diskussion och alla stenar ska vändas på. Arbetsgruppen kommer 
kontakta att några förbund och avdelningar för att få en bättre bild av hur det egentligen fungerar

Innehåll 
Kulturen i FRO ska belysas. FRO är en bred organisation med många verksamheter och inriktningar. Vi måste fundera på 
vad vi vill att varumärket FRO ska innehålla. Finns det något vi kan ta bort? 

Organisation
Organisationen ska ses över. Hur många förbund ska vi ha? Hur många organisatoriska nivåer behövs? Om vi väljer en 
lösning med färre förbund blir det då mer kraft över till att driva avdelningar?

Riksstämman
Riksstämmans sammansättning behöver ses över så att den representativa demokratin blir bättre. Som det är nu har alla 
förbund utom ett, två delegater i stämman. Det innebär en mycket stor skillnad i hur många medlemmar respektive delegat 
representerar, från idag 20 till över 480. Med samma storlek på stämman men en tydligare fördelning skulle i stället antalet 
delegater per förbund variera från, i dagsläget, ett till åtta beroende på förbundets storlek.  

Medlemsavgiften
Vad ska vi ha för medlemsavgift? I många förbund är avgiften låg. Kan vi skapa bättre verksamhet om vi höjer medlemsavgiften 
något? Ska vi övergå till central intagning av medlemsavgiften för att förenkla för förbunden?      

Sambandsservice 
Sambandsservice är en viktig del av verksamheten i flera förbund. Hur ska vi göra för att stärka och utveckla denna del av 
FRO? Behövs en samordning mellan förbunden? 

Just nu är det många frågor, men förhoppningsvis ska de omvandlas till svar och förslag för framtiden inom kort. Deltag 
gärna i debatten om FRO 2020 på FRO Diskussionsforum. Frågorna ovan finns redan där. Det är nu du som medlem kan 
påverka utvecklingen och vara med och skapa ett starkare FRO för framtiden. 
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POSTTIDNING B FRO
Box 2229
103 15 STOCKHOLM
 

I huvudet på en chefredaktör
Jag har ett minne som ofta dyker upp i mitt huvud. 
Det är så starkt att jag ler av tanken, just därför att jag 
tyckte det var så evinnerligt larvigt. Va, undrar du nu? 
Jo, i min mammas nattygsbord låg en ficklampa, två 
stearinljus och ett tändstickspaket. Hur mycket hon 
än förklarade för mig varför hon hade just de sakerna 
närmast sängen, kunde jag inte förstå utan upplevde det 
som sanslöst galet.  Även den vattenfyllda dunken hon 
hade i kylskåpet och konservburkarna i skafferiet som 
vi absolut inte fick öppna, upplevde jag som närmast 
pinsamma.

Vad jag inte förstod då var att det handlade om den 
egna personliga säkerheten. Vad gör du om strömmen 
går hemma eller vattnet sinar? Under flera år har vi på 
något sätt förringat betydelsen av hur viktigt det är att 
vi själva ska klara oss om något sådant inträffar. Vad var 
det som hände? Hur kunde det bli så? Att vi är några generationer som helt enkelt missat hur oerhört skört vårt samhälle 
är. Trots att vi är de mest upplysta generationer någonsin så har vi förlorat något essentiellt. Hur vi överlever! 

Utan vatten, värme, mat och kommunikation blir det svårt att klara sig. Och faktum är att devisen ”Att se om sitt eget 
hus” passar väldigt bra in. Det är inte egoistiskt, tvärtom, det är att vara redo om det händer. Genom att rädda dig själv, 
kan du rädda din familj, dina grannar och medmänniskor.

I veckan som gick (sista veckan i maj) har vi kunnat läsa och höra i medier att det råder vattenbrist i Sverige. Det tillhör 
inte vanligheterna och vi i västvärlden är inte vana vid att ransonera. Myndigheter uppmanar oss att vidta försiktighet för 
att spara vatten och följa utvecklingen noga. Vi ska även förbereda oss inför eventuell vattenbrist i sommar och till hösten. 
Hur gör man då? Ja, inte är det mycket märkligare än att ransonera sin egen förbrukning av kranvatten och kanske inte 
duscha så länge. Och spara vatten i några dunkar. 

Myndigheten för säkerhet och beredskap (MSB) har på sin hemsida – msb.se – listat goda råd vad man ska tänka på när 
det gäller hemberedskap. Bra att läsa och lägga på minnet. Själv tänker jag på min mamma, hon var inte alls tokig eller 
pinsam. Hon var riktigt klok.

Text: Daisy Balkin Rung


