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Tidningens utgivning

Denna tidning utkommer fyra gånger
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Så här ser redaktionen
ut i arbete
Bild: Bertil Troberg

Framsidan
Våren är på väg fastän vintern inte
ännu släppt sitt grepp
Bild: Lillemor Bohlin
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Då har ytterligare ett år passe-
rat och vi har haft förbunds-
stämma igen.
Jag tackar för att jag fått
förtroendet att fortsätta vara
förbundsordförande.

Nu är det rätt så många i förbun-
det och avdelningarnas styrelser
som skall ha en eloge för sitt
arbete och jag tänker inte ta det
ifrån dom!
Men jag tror att det är lite idé-
torka ute i verksamheten och just
DU kan vara den som har det
perfekta förslaget för att driva
verksamheten vidare med den
glöd den förtjänar.

Besök din avdelning och bjud på
dina idéer!

De som inte betalade sin med-
lemsavgift i tid (1 mars) kommer
inom kort att försvinna från
medlemsregistret och allt vad det
innebär.

En ny och uppdaterad kurs-
katalog finns. Tyvärr nästan helt
inriktad mot de av er som har ett
hemvärnsuppdrag.

Men det finns även vissa kurser
för de som inriktat sig mot
kommunernas FRG-uppdrag eller
MOLOS.

Vi håller på att förbereda en
kommande riksstämma där vår
organisations framtid för en gång
skull kan komma att avgöras.
Försvarets ekonomiska kräftgång
kommer att drabba oss från och
med nästa år med mycket lite
stöd till vår verksamhet som följd.

Med risk att kallas pessimist så
kan vi vara glada så länge vi får ha
lokalerna som avdelningarna har
idag.

Inom kort blir det känt vilka frågor
riksstämman fått in och jag
hoppas att ni snackar en del om
detta när ni möts på avdelnings-
möten.

I övrigt önskar förbundsstyrelsen
er en fin vår med kul och pas-
sande verksamhet.

Bosse Alväng

Ett
nytt
år



När träffas vi?

Kristianstad måndagar
19-22

Hässlehlom tisdagar
19-22

Helsingborg Måndagar
19-22

Har du flyttat

FRO vill veta din nya adress för
att kunna delge dig vad som
händer.

Vår handläggare vad gäller
medlemshantering är:

Bosse Alväng
Sunnanvindsgatan 14 I
262 42 Ängelholm
0431-838 73
bosse.alvang@fro.se

Ni kan även göra det direkt på
denna sida:
http://www.norra-skane.fro/epost/
flyttmail.htm
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

April

Maj

Juni

6 Styrelsemöte Ksd
Tema foto Hlm

12 Info Hv Ksd
19 Rekryteringsgrp Ksd
26 Golf Ksd

4 Tema foto Hlm
8 Rävjakt Ksd
18 Styrelsemöte Ksd
24 Golf Ksd
31 Rekryteringsgrp Ksd

2 Tema foto Hlm
7 Äventyrsgolf Ksd
19 Familjedag Ksd

Juli

Glad sommar

Vår gode vän och FRO-medlem
Stefan Anderstedt med signalen
SM7LPK har efter en tids
sjukdom gått ur tiden endast 60
år gammal.
Stefan växte upp i Örebrotrakten
och flyttade 1971 till Skåne.
Stefan var en välutbildad radio-
tekniker och jobbet inom FRO
var materialförvaltare och han
pysslade om våra gamla radio-
stationer som alltid fungerade.

Efter några år blev han ordfö-
rande i FRO Snapphanebygden.
Efter det blev han sammankal-
lande i valberedningen.

Stefan  jobbade som radio-
tekniker på olika företag i Skåne
och hade även ett eget litet
företag som sköttes från hem-
met där han fixade gamla TV

apparater och inte minst våra
kortvågsstationer med trimning
och reparationer.

Stefans stora intresse var famil-
jen husbilen och radiokörande,
inte minst antennbygge.
Hela tomten i Tyringe såg ut som
en rysk spionbåt med trådar kors
och tvärs över tomten.
Stefan hade en förstående familj
så dom lät homom hållas

Stefan älskade barn och inte
minst barnbarnen som följde med
i husbilen på olika äventyr på
fricampingar med fiske och andra
äventyr.

Stefan levde i nuet klagade aldrig
och han sa alltid det ordnar sig
eller när det blev stressigt  nu tar
vi det lilla lugna.

Vi inom FRO Snapphanebygden
saknar Stefan och hans alltid glada
livssyn och snabba repliker
Stefan lämnade oss 2 december
2009
Vila i Frid Stefan

Bertil Jönsson

Till minne
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Förbundsstämman i år blev
inte den sorglösa tillställning
som den brukar vara.

Den 5 januari miste vi vår vän och
medlem Tommy Follbring, som
dessutom brukade leda
stämmoförhandlingarna.

Ordföranden Bosse Alväng
hälsade samtliga välkomna till
stämman och förklarade den
öppnad.

Innan själva stämman startade
gav han ordet till Gunilla Åkes-
son, som höll en liten betraktelse
över Tommy och avslutade med
en tyst minut.

Den nya förbundsstyrelsen ser ut
så här:

Ordförande Bosse Alväng
V ordförandeLillemor Bohlin
Sekreterare Gunilla Åkesson
Kassör Anders Birgersson
Ledamöter Daniel Berglund

Mattias Nilsson
Lars Blücher

Suppleanter Peter Jönsson
Mats Nilsson

Revisorer Bertil Troberg
Tomas Ekström

Suppleant Carl-Gustav Nilsson

Delegater till riksstämman:
Bosse Alväng och Ami Mosell
Suppleanter Lillemor Bohlin och
Lars Blücher

Valberedning:
Leif Johansson  Hässleholm
Susanne Månsson Kristianstad
Stefan Hardung Helsningborg.
Sammankallande är Stefan.

Gunilla Åkesson
berättar lite om vad
Tommy har betytt för
FRO.
Bild: Lillemor Bohlin

Förbundsstämman

Ett beslut som togs på stämman
och som berör många är med-
lemsavgiften.
Den bestämdes till 200:- kr för
enskild och 300:- för familj.
Anledningen till att avgiften höjdes
är att den centrala delen väntas
bli betydligt större än den är nu.
Behåller vi oförändrad avgift blir
det ingenting över till förbundet
och avdelningarna.
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Kristianstad

Det händer

Varje måndag
Utöver alla planerade akiviteter
finns vi i våra lokaler på Soldat-
hemmet varje måndag från 19.00
och framåt.
Här håller vi på med våra radioap-
parater och teknik.
Vi man bara komma ner för att
prata och umgås över en kopp
kaffe är man givetvis lika välkom-
men.

Vill ni vara med på vår e-
postlista och få inbjudningar
och information från avdel-
ningen?
Anmäl er adress till Mats
Nilsson
mats.nilsson@fro.se

6 april
Styrelsemöte
Avdelningslokalen klockan 19.00

12 april
Gunilla Åkesson informerar om
hemvärnet för våra nya medlem-
mar, givetvis är även andra
välkomna
Avdelningslokalen klockan 19.00

19 april
Rekryteringsgruppen har sitt
möte och planerar vidare
Avdelningslokalen klockan 19.00

26 april
Vi går ut och spelar golf i
Nosaby
Samling Nosaby golfklubb 19.00

8 maj
Rävjakt.
Vi planerar att bjuda in resten av
avdelningarna till en dag ute på
jakt
Inbjudan via e-post

18 maj
Styrelsemöte
Avdelningslokalen klockan 19.00

24 maj
Nu tar vi på golfskorna igen och
spelar en runda på korthåls-
banan
Samling Nosaby golfklubb 19.00

31 maj
Rekryteringsgruppen har sitt
sista möte innan sommaren
Avdelningslokalen klockan 19.00

7 juni
Äventyrsgolf
Samling vi golfbanan på Näsby
19.00

19 juni
Vi avslutar med en familjedag
Inbjudan via e-post

Sambandsuppdrag
Våra ekonomiska bidrag från
centralt håll minskas mer och
mer varje år.
Detta leder till att vår ekonomi
också minskas och vi är i behov
av att hitta andra inkomstkällor.

Det vi kan tjäna pengar på är
sambandsuppdrag, men just nu
har vi inte så många som vi skulle
vilja ha.
Känner ni någon som är aktiv i en
förenng som skulle behöva våra
tjänster.
Kontakta oss så vi kan erbjuda
oss och var till nytta.
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Helsingborg

i vår i FRO

Helsingborgsavdelning träffas
varje helgfri måndag på Berga i
Helsingborg från och med
11/1-10

Senaste nytt om våra
avdelningsaktiviteter hittar du på
www.hbg.fro.se

Hässleholm

Vi ska i vår arbeta med att få
till bilder på ett bra sätt.

Ta bilder, lägga in dem i datorn
och behandla dem i bild-
redigeringsprogram

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

2

3

4

Nu har Nisse lekt med tomtens
luva igen.

Vilka har han gömt
bakom luvorna?

Ett svar fick vi in,
det var från vår
medlem i Haninge.

Grattis Inge
Andreasson.
Pris kommer på
posten inom kort.

Tävling

Vilka var det då som gömde sig
bakom luvorna?

1 Tommy Follbring
2 Lillemor Bohlin
3 Bosse Alväng
4 Lars Blücher
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Avdelningsstämmorna
Kristianstad

Kristianstadsavdelning höll
sin årsstämma den 2 februari
på Soldathemmet i Kristian-
stad.

Ordföranden Mats Nilsson
hälsade alla välkomna och
förklarade stämman öppen.
Innan stämmoförhandlingarna
startade hölls en tyst minut för
Tommy Follbring.

Den nya styrelsen i Kristianstad
är:
Ordförande Mats Nilsson
V Ordförande Lillemor Bohlin
Sekreterare Gunilla Åkesson
Kassör Ann Månsson
Ledamöter: Gösta Strandberg

Ami Mosell
Leif Persson

Suppleanter: Therese Holmberg
Carl-Gustav Nilsson

Revisorer Anders Bohlin
Bertil Troberg

Suppleant Inga-Lill Nilsson

Delegater till förbundsstämman:
Leif Persson
Gösta Strandberg
Ami Mosell
Susanne Månsson
Bertil Troberg

Suppleant::
Therese Holmberg
Anders Bohlin

Valberedning:
Inga-Lille Nilsson
Susanne Månsson sammankal-
lande.

Helsingborg Hässleholm

Den nya styrelsen:

Ordförande Lars Blücher
V ordförande Ulf Palm
Sekreterare Lennart Svensson
Kassör Anders Nilsson
Ledamot Lennart Lybeck

Suppleant Mats Lindhe

Revisorer Stefan Hardung
Bengt

Clausturligen

Suppleant Anders Birgersson

Valberedning: Stefan Hardung
Bosse Alving

Den nya styrelsen:

Ordförande Daniel Berglund
V ordförande Peter Jönsson
Sekreterare Mattias Nilsson
Ledamöter Kenth Sjöberg

Christina Reuhy
Joakim Nilsson

Suppleant Bertil Jönsson

Revisorer Tomas Ekström
Maul Wiggur

Suppleant Erik Jeppesen

Valberedning Anna Benvil
Kerstin Jönsson
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Tommy, du har funnit i vårt liv
sedan början av sjuttiotalet.

Först var det amatörradio som
gällde, och där hjälpte du mig,
Gunilla, så att jag kunde få mitt
cert.
Våra familjer träffades ofta och
barnen i familjerna blev kompi-
sar.

Avdelningschef
En dag var det en avdelning i
FRO, som skulle startas på nytt,
vi visste väl inte någon av oss
riktigt vad vi gav oss i på, men
bra blev det.
Du blev ordförande och som det
då hette, avdelningschef. Detta
tyckte du var bäst av allt, du
skulle bli chef.

Kretschef
Du gick vidare och blev kretschef
och tyckte att vi skulle ha en
kretsstyrelse, du skulle inte vara
ensam om jobbet.

Du hade en förmåga att kunna
peppa din omgivning, så att alla
gjorde sitt absolut bästa.
Även om du kallade oss tjejer för
höns ibland så gjorde du allt för
att vi också skulle ta plats.

Ungdomar
Du ville också att ungdomarna
skulle få vara med och bestämma.
Jag, Lillemor, var 19 år när jag blev
utsedd till ungdomshandläggare
inom förbundet. Där trodde du
verkligen på mig, och detta gjorde
att jag blev stärkt i min roll.

Centralt
En sådan duktig person fick vi
naturligvis inte behålla i Skåne.
Centralstyrelsen kallade. Där såg
du som din uppgift och passion att
stärka föreningen FRO. Det är nog
inte många förbund och avdel-
ningar som inte har haft besök av
dig. Du gjorde mycket för att även
föreningen skulle fungera. Din
paroll var: Utan föreningen FRO
fungerar inte uppdrags-
verksamheten.

Allt var inte alltid solsken.
Första gången vi var på Fårö på
kurs var det på en funktionärs-
kurs, där bl a du var instruktör. Vi
hade ledig eftermiddag och då
fick vi låna din bil för att ta oss in
till Visby och Kneppbyn. Med oss
hade vi din dotter Dette och
krögarens på Stopet son.

Det var en härligt varm och solig
dag och på väg hem öppnade vi
naturligtvis solluckan på bilen.
Väl tillbaka på Fårö tackade vi för
lånet av bilen och lämnade
tillbaka nycklarna.
Dagen efter var inte lika solig, det
hade regnat på natten. Det var
inte lite regn som kom utan det
var ett riktigt åskregn.
På första lektionen för dagen
stegar du in i lektionssalen och
tar tag i oss, och talar om för oss
i väldigt tydliga ordalag att om
man lånar en bil med sollucka, så
stänger man den efter sig.
Du hade satt dig i bilen och var
nu sur både utvändigt och invän-
digt. Och då begick vi ett stort fel,
vi skrattade. Vi såg båda två
framför oss hur du satte dig i
bilen och PLASK!
Men du vore inte den du var om
du inte tinade upp efter att vi
bjudit dig på en öl (eller två) på
Stopet.

Tommy, du lämnade oss alldeles
för tidigt, vi saknar dig enormt!!
Vi kommer att ha dig i våra
hjärtan och vi kommer att försöka
arbeta i din anda.

Gunilla och Lillemor

Familjen
Vi får naturligtvis inte glömma din
familj. Det heter ju att bakom varje
framgångsrik man står en förvånad
hustru. Men Barbro var nog inte så
förvånad, efter 44 års äktenskap
kände hon dig väl.
Vi kommer också ihåg när du blev
farfar första gången, då var du
stolt, och ännu en gång fick du
glädje att få ett barnbarn till.

Du fattas
oss
Tommy
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I Kristianstad har vi
roligt tillsammans

I januari startar vi med biljard.
Ingen är perfekt men alla har
roligt.
Vissa är glada bara klotet
kommer i ett hål.

Bertil Troberg
siktar på vinst

Nu ligger klotet bra
till...
Inga-Lill Nilsson

I december spelar vi bowling.
Här står ett vandringspris på
spel.
Detta året tog Patric Bohlin
hem priset

En glad Patric Bohlin med
sitt pris

Jörgen Wognsen har fått in
stilen

Förstagångsspelaren Gunnar
Mårtensson tar det hela med ro

Bilder: Lillemor Bohlin



Visa och kloka
ord från redaktio-
nen

Så här vill re-
daktionen
ha bidragen

Text:
Skriv i Word.
Arial.
Inga fetstilar, kursiva eller
understrukna texter.
Vi i redaktionen redigerar texten
så den passar i just det numret,
du som skribent vet inte var i
tidningen texten ska hamna och
hur mycket plats det finns.

Bilder:
Bilderna ska skickas som
separata jpg-filer.
Ställ in kameran på finaste och
högsta uppslösning.
Bilder under 1 Mb kan jag inte
använda, de går inte att dra upp
i tryck.
De får inte ligga inne i ett
worddokument.
Vi kan inte montera in dem i
tidningen.
Ni får gärna bidra med bildtext
med namn på de som är med
och vad ni gör.
Lägg bildtexterna i
worddokumentent tillsammans
med texten.

Redaktionen
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Ett nytt år
Avdelningarna har startat
verksamheten och alla är
igång.

I Kristianstad har man hunnit ha
både bowling och biljard sedan
förra numret.
Det är viktigt att ibland ha andra
aktiviteter än teknik.

Stämmor
Stämmor har det varit i både
förbund och avdelningar.
En del nya ansikten i styrel-
serna finns det, välkomna till
arbetet.

Dödsfall
Vi har mist två medlemmar som
jobbat i förbundsstyrelsen.
Vår allas Tommy Follbring gick
bort i januari.
Stefan Anderstedt gick bort i
december.
Läs om dessa i tidningen.

Var aktiv
Vårt arbete går vidare.
I vår händer mycket i avdelning-
arna, kom och var aktiv du med.

Ring så kommer vi
Vi i redaktionen vill veta vad ni
gör ute i verkligheten.
Ta en bild och skriv några ord.
Gör ni en större grej, ring och vi
kommer på besök med kamera
och anteckningsblock.

Gör rätt
Se spalten till höger hur ni ska
göra för att kunna få in era
bidrag i tidningen.
Det är viktigt att det blir rätt
annars kan vi inte publicera.

Kurser i sommar
Är det någon som ska gå kurs i
sommar?
Meddela oss och det kommer i
tidningen. Kan eller vill du inte
skriva själv, hör av dig till oss
och vi hjälper till.

Tips mottages
Vad vill ni läsa om i tidningen?
Tekniska artiklar, om radiosta-
tioner, byggmodeller med mera.
Ge oss tips

I redaktionen öns-
kar vi er alla en
glad påsk
och en skön vår



Denna baksida används till en
tävling.
Denna tävling kräver att man
själv eller någon i närheten
har en kamera.

Vi vill att ni tar en bild till nästa
baksida.
Bilden ska belysa vad ni tycker
att FRO står för.

Helt enkelt, vad är FRO för dig?
Det kan vara en typisk dag i
avdelningslokalen med lödpennan
i handen, det kan vara på ett
studiebesök, en grillkväll. Eller
varför inte på en kurs för er som
ska dit.

Er bild skickar ni till
lillemor.bohlin@fro.se

Vem som tagit bilden, vem eller
vad som är på bilden och var den
är tagen.
Finns det en historia omkring
bilden vill vi gärna ha den.

Ut och ta kort på FRO

Baksidan
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På väg till Enköping med
hemvärnet.
Snökaos och flygförsening, då är
det drygt att bara vänta.
Lillemor och Gunilla hittade den
perfekta sysselsättningen under
väntetiden.
Bild: Susanne Månsson


