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Tidningens utgivning
Denna tidning utkommer 4 gånger 
om året.
Tider för detta är mars, juni, septem-
ber och december.
Manusstopp en månad innan

14-bladet
Lillemor Bohlin
Kälkestadsvägen 59
291 94 Kristianstad
0733-22 60 79
lillemor.bohlin@fro.se

14-bladet
Gunilla Åkesson
Kämpasträdet 5
291 94 Kristianstad
044-21 23 08
0734-33 19 47
gunilla.akesson@fro.se

Framsidan
Vitsipporna står i blom och våren är 
här.
Bild: Lillemor Bohlin

Adress till redaktionen
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Redaktionen ser fram emot 
en skön vår och sommar.
Bild:Anders Bohlin



Kalender
April
2 Bowling  Hbg
4 Styrelsemöte  Ksd
11 Räckviddstest Hbg
 Studiebesök  Ksd
13 Styrelsemöte  Förb
18 Styrelsemöte  Hbg
 Rävjakt  Ksd

Maj
2 Bangolf  Hbg
 Golfteori  Ksd
9 Städning  Ksd
14 Utställning  Ksd
16 Service FROnod Ksd
18 Styrelsemöte  Ksd
23 Golf   Ksd
25 Styrelsemöte  Förb
30 Styrelsemöte  Hbg
 Rävjakt  Ksd

Juni
5 Samband  Ksd
6 Nationaldagen Ksd
20 Avslutning  Ksd
27 Styrelsemöte  Ksd

När träffas vi?

Kristianstad	 Måndagar
	 	 19-22

Hässlehom	 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 medlem-
shantering är:

Bosse Alväng
Sunnanvindsvägen 141
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/flytt-
mail.htm
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Juli- Augusti

Hemma hos i Kristianstad
Se vår hemsida var vi är varje mån-
dag



Förbundsstämma 2011
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Årets förbundsstgämma ägde 
rum den 27 februari i Hässle-
holm. 

Förbundsordföranden Bosse Alv-
äng hälsade samtliga välkomna 
och förklarade stämman öppnad.

Till att svinga klubban utsågs 
Bosse Alväng, vilket han gjorde 
alldeses förträffligt.
I år hade vi två stycken propositio-
ner att ta ställning till. 
Den ena handlade om att ungdo-
mar, som inte ingår i familjemed-
lemskap, ska få reducerad med-
lemsavgift. Det var det ingen som 
hade något emot så den sade 
stämman ja till.

Den andra propositionen var 
förslag till nya stadgar. Inga större 
förändringar, mer lite förtydligande 
på vissa punkter. Även denna 
proposition röstades igenom utan 
några problem.
Även valen till nästa års styrelse 
var snabbt avklarade.Det besluta-
des att valen skulle vara för ett år 
på samtliga och att nästa års val 
ska ske enligt de nya stadgarna.

Styrelsen för detta år ser ut enligt 
följande:
Ordförande Bosse Alväng
V ordförande Lillemor Bohlin
Sekreterare Gunilla Åkesson
Kassör Anders Birgersson
Ledamöter Mattias Nilsson  
  Mats Nilsson
  Lars Blücher
Suppleanter Peter Jönsson
  Therese Holmberg

Samtliga omval utom Mats Nilsson 
och Therese Holmberg som är nya 
på sina resp poster.

Till att granska och revidera styrel-
sens arbete valdes Bertil Troberg 
och Thomas Ekström med Carl-
Gustav Nilsson som suppleant. 

Till delegater vid riksstämman 
valdes Bosse Alväng och Lillemor 
Bohlin med Gunilla Åkesson och 
Anders Birgersson som ersättare.

Ny valberedning blev Susanne 
Månsson, som också är sam-
mankallande, Leif Johansson och 
Stefan Hardung.

Eftersom inga beslut kunde tas på 
frågor som inte var upptagna på 
dagordningen avslutades mötet 
med lite allmänna diskussioner 
kring frågor som lämnades över 
med varm hand till den nya styrel-
sen.

Bosse Alväng intar 
posten som ordföran-
de och öppnar mötet.
Bild: Lillemor Bohlin



Avdelningsstämmor 2011

Kristianstad Helsingborg Hässleholm
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Kristianstadsavdelningen hade 
sin stämma den 31 januari.

Den nya styrelsen ser ut så här:

Ordförande Mats Nilsson
V ordförande Lillemor Bohlin
Sekreterare Gunilla Åkesson’
Kassör Ann Månsson
Ledamöter Gösta Strandberg
  Leif Persson
  Therese Holmberg
Suppleant Carl-Gustav Nilsson
  Ami Mosell
Revisorer Bertil Troberg
  Anders Bohlin
Suppleant Inga-Lill Nilsson
Valberedning Inga-Lill Nilsson
  Susanne Månsson

Representanter i förbundsstyrel-
sen är 
Susanne Månsson och Therese 
Holmberg

Helsingborgsavdelningen hade 
sig stämma den 31 januari

Den nya styrelsen ser ut så här:

Ordförande Lars Blücher
V ordförande Ulf Palm
Sekreterare Lennart Svensson
Kassör Anders Nilsson
Ledamot Lennart Lybeck
Suppleant Mats Lindhe
Revisorer Stefan Hardung
  Bengt Clausen
Suppleant Anders Birgersson
Valberedning Preben Pålsson
  Stefan Hardung
  Martin Wigström

Representanter i förbundsstyrel-
sen är 
Lennart Lybeck och Stefan Har-
dung

Hässleholmsavdelningen hade sin 
stämma den 6 februari

Den nya styrelsen ser ut så här:

Bertil Troberg, Gösta Strandberg, Therese 
Holmberg, Susanne Månsson och Lars-Inge 
Andersson är delegater från Kristianstad
Bild: Lillemor Bohlin

Stefan Hardung,Martin Wigström, Anders 
Nilsson och Lennart Lybeck är delegater 
från Helsingborg
Bild: Lillemor Bohlin
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Förbundsstämman 2011-02-27.
Årets förbundsstämma gick lugnt 
och städat till.  Ingen höjning av 
medlemsavgiften för 2012 utan 
faktiskt en rabatt till ungdomar 
under 25 som får en lägre avgift.
Vi reviderade våra stadgar så att de 
stämmer med vad som bestämts av 
riksstämman 2010 och förbundet 
har fått in stadgeändringar från alla 
avdelningar.
Du hittar den nya styrelsen på vår 
webbsida  http://www.norra-skane.
fro.se/  under rubriken ”Förbunds-
styrelsen”.
(Finns även på första sidan i tidnin-
gen; redaktionens anmärkning)

Ordförandekonferensen på 
Tylebäcks kursgård 2011-03-11– 
2011-03-13.
Stora frågor… som vi hade gruppar-
beten för att belysa:
Lägga ner eller behålla inaktiva 
avdelningar?
Fungerar våra regionala utbildnings-
grupper?
Hur får vi en fungerande ungdoms-
verksamhet i förbunden?
Vi måste bli fler… Hur gör vi?
Vi är inte riktigt drabbade av alla 
dessa frågor, men andra förbund har 
haft stora problem med att hitta med-
lemmar att välja in i avdelningssty-
relser.  Det finns idag flera förbund 
som är helt utan avdelningar och där 
all verksamhet drivs av förbundet.

Ungdomsverksamhet
Ungdomsverksamheten är en annan 
sak… Enda avdelningen med ung-
domsledare i vårt förbund är Kristians-
tad. Det finns god ekonomi för dessa 
aktiviteter och många rikskurser som 
borde vara tilltalande. Vår centrala 
handläggare har mycket kul att berätta 
för de avdelningar som vill satsa på 
detta.

Rekrytering
Sen var det det därmed rekrytering… 
centralstyrelsen har på ett år gjort 
en helomvändning och de ber oss 
numera att försöka få in så många 
familjemedlemskap vi kan!  
Och att inte missa något tillfälle att 
rekrytera till föreningen och uppdra-
gen.  
Hv kommer att omvandlas från ca 
1100 befattningar till 548 under året 
2012. Målet är att minst 90% av dessa 
ska vara besatta vid utgången av 
2012. Det kan bli svettigt att få till…

Material
Centralförrådet och kursgården i 
Härnösand skall avvecklas och detta 
ska vara klart under senare delen av 
2012.  Mycket mtrl som ska omförde-
las eller kasseras.  Vår mtrl-handläg-
gare har listor men det mesta är gam-
mal skåpmat som vi inte vill ha.

Samband
De regionala sambandsgrupperna 
(RSG) kommer att omvandlas till 
nationella sambandsgrupper (NSG) 
under året.  MSB kommer att ta ett 
fastare grepp om verksamheten och 
utöka deras geografiska områden.
Det kommer att skapas en ”Nationell 
sambandsplan” för FRO.  Vi har ju en 
del frekvenser, mtrl  och resurser som 
måste dokumenteras.

Hemsidan
Sedan riksstämman 2010 har det 
pågått ett projekt om att skapa en ny 
likriktad hemsida åt all verksamhet 
inom FRO. 
Ett första förslag visades upp för de 
samlade. Aktiva inom denna projek-
tgrupp har varit deltagare ur 5 olika 
förbund och vi har representerats av 
Inge Andreasson och undertecknad. 
Den nya layouten är gjord i ”Joomla” 
och mallarna blir nog klara så att 
FRO’s centrala hemsida byter ut-
seende under hösten i år.

Mycket mer än så här har jag inte att 
berätta om denna gång..

Bosse Alväng
förbundsordförande

Ordföran-
den har 
ordet

Bosse alväng i sitt rätta 
element
Bild: Lillemor Bohlin
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FRO Norra Skåne´s info
Mailinglista 14info@fro.se

Vi kommer att börja annonsera ut när 
vå lokala skrift Fjorton-bladet finns 
utlagd på nätet samt annan allmän 
information som inte måste gå via 
“snigelpost”

Omm du vill bli påmind om detta så 
rekomenderar vi att du deltar i mailing-
listan 14-info-

Om du vill deltaga i mailinglistan 
14info@frko.se (få epost som är ad-
resserade till listan) så gör du så här, 
du skickar ett epost enligt nedan.

OBS “någon@fro.se” ersätts  med din 
epostadress.
använd helst ditt fro-alias om möjligt

Till: majordomo@fro.se
Ämne: 
Text:(första raden i själva brevet)
SUBSCRIBE 14info
någon@fro.se

Om du vill utträda ur mailinglistan 
14info@fro.se (inte längre få epost 
som är adresserade till listan)
Då gör du så här, skicka ett epost 
enligt nedan:

OBS “någon@fro.se” ersätts med en 
epostadress du registrerade.

Till: majordomo@fro.se
Ämne:
Text: (första raden i jsälva brevet) 
UNSUBSCRIBE14info
någon@fro.se

Söndagen den 5 juni är det dags 
igen efter ett par års uppehåll. Vi 
ska hjälpa Glimma Ryttarfören-
ing med samband när de anord-
nar SM i distansritt.
Till detta behövs din hjälp.
Vi ska bemanna sju stationer under 
dagen, och helst ska vi vara två 
personer på varje station.
Ekipagen som tävlar i den högsta 
klassen ska rida 16 mil, så det 
kommer att ta en stund innan de är 
i mål.
Eftersom dagen kan bli varm och 
ryttarna tänker på sina hästar, så 
går första starten redan klockan 
fem på morgonen. Då behöver 
startstationen vara bemannad och 
första stationen på plats. 
Vi har inte hela schemat ännu, men 
vi måste veta hur många som kan 
ställa upp. detta för att kunna göra 
ett preliminärt schema.

Detta är det enda uppdrag vi har 
som kan ge lite extra tillskott till 
avdelningskassan, så din närvaro 
är av allra högsta vikt.

Vad ska du då göra?
Du ska kontrollera ekipagens 
nummer och rapportera in dem 
efter hand som de passerar.
Det behövs också folk vid veteri-
närkontrollerna, som ska rappor-
tera in när hästarna kommer in dit 
och när de lämnar, eller eventuellt 
blir strukna.
Vi behöver också någon som ska 
stå i förvarningen och talar om när 
hästarna närmar sig mål.

Vilket sambandsmedel ska vi då 
använda? 
Vi ska köra med Ra180 Dart. 
Någon måndagskväll innan så ska vi 
ha utbildning på detta.
Vi ska även köra upp till Glimåkra 
föra att reka våra platser och kolla att 
sambandet fungerar. detta gör vi en 
helg strax innan.

Hur gör du då för att vara med?
Hur enkelt som helst, du vara tar kon-
takt med Lillemor Bohlin eller Gunilla 
Åkesson, eller så anmäler du dig på 
listan som finns i avdelningslokalen.
Det viktigaste är att du anmäler dig.

Gunilla Åkesson

Ställ upp för din avdelning.



8

Genom kvartalstest och konfe-
rens rustade sig MOLOS syd i 
väntan på den svåra vintern.

Intensiva dagar för Molosfolket 
syd i början av december. 
Det var med stor spänning som 
vi färdades till sista kvartalstes-
ten för 2010. Vagnen var tillbaka 
efter ombyggnad och service, hur 
skulle det se ut och hur fungerar 
det? 
I väntan på manualer försökte vi 
själva testa oss fram och prova 
det som provas kunde. 

Mycket snö
Men vi började redan på freda-
gen med körning och filmning 
på övningsfältet, en fantastiskt 
fin vinterkväll med mycket snö, 
stjärnklart och vindstilla. 
Det blev några härliga repor i 
terrängen för att få till bästa resul-
tatet och lite körövning skadar ju 
aldrig. 

Test
Lördagen gav oss lika fint väder 
och vi kunde genomföra test av 
allt från elverk till den nya satel-
littelefonen. 
Vi fick det faktiskt att fungera 
även om det blev lite improvisa-
tion. 
Självklart kände vi stor tomhet 
över att inte kunna öva med 
kortvåg.
Och dessvärre gick motorn 
allt sämre under övningen, det 
krävdes en fot på gasen hela 
tiden för att den inte skulle 
stanna på slutet, tråkigt.

Inför vintern
Delar av besättningen var 
inbjuden att delta i konferen-
sen ”Inför vintern” som Svensk 
Energi anordnade i Kristianstad. 
Ett mycket lyckat arrangemang 
som i huvudsak gick ut på 
nätverkande, men också gav 
de olika aktörerna möjlighet att 
presentera sin verksamhet och 
sina eventuella önskemål vid 
storstörning. 

MOLOS 7 rustade inför 
vintersäsongen

Magnus Lydén kollar så 
att dokumenteringen är 
”up to date”

Ulf Palm kollar så att den 
hopfällbara stegen sitter fast 
ordentligt
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Reflektion
Frivilligorganisationerna, ett stort 
antal elbolag och Svenska Kraftnät 
fanns på plats förutom arrangören. 
Många goda tankar och reflektioner 
kom fram under dagen. För vår del 
diskuterades bland annat att försöka 
ha direkta kontakter med olika elbo-
lag inom området för att kunna se och 
planlägga möjliga grupperingsplatser 
för vagnen. 
Men också kanske att öva i mindre 
skala och på så sätt ge mer erfaren-
heter mellan kunder och Molossyste-
met. 
Även flyget förde fram tankar om att 
kunna vara en del av kvartalstes-
terna. 
Vi får se hur vi kan utveckla verk-
samheten mot mer innehållsrika och 
realistiska övningar.

Lennart Benson
Ulf Palm kvitterar ett 
provlarm via radio

Ulf Palm gör ett 
förbindelseprov 
från vagnen

Ulf Palm är nöjd med 
kvällens aktiviteter



Visa och kloka 
ord från redak-
tionen

Så här vill 
redaktionen 
ha bidragen
Text:
Skriv i Word
Teckensnitt Arial
Inga fetstilar, kursiva eller un-
derstrukna 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 sepa-
rata jpg-filer.
Ställ in kameran på fin och hög 
upplösning.
Bilder under 1Mb kan vi inte 
använda, de går inte att dra upp 
i tryck.
De får inte ligga inne i ett word-
dokument, då kan vi inte mon-
tera in dem i tidningen.
Ni får gärna bidra med bildtext 
med namn på de som är med 
och vad ni gör.
Lägg bildtexterna i worddoku-
mentet tillsammans med texten.

Redaktionen
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Så här när solen skiner och våren 
är i antågande kan man bara vara 
glad och tycka att det är kul att vara 
utomhus.

I FRO hoppas vi även på ljusare 
tider.
Vi har haft stämmor så nu är sty-
relsena taggade till att jobba för ett 
mer aktivt föreningsliv.

MOLOS
I denna tidning finns inte så mycket 
om vad förbundet gjort sedan förra 
numret.
MOLOS har varit på vinterövning, 
de har verkligen blivit aktiva.

Bilder
Baksidan är en sida vi tycker ni ska 
ta till er och visa upp vad FRO är.
I detta nummer är det rävjakt.
Det måste finnas fler som har ka-
mera med vid våra aktivietet.

Samband
Sambandsuppdrag är ett sätt för 
avdelningarna att överleva ekono-
miskt.
Ställ upp och var med annars kan 
vi inte genomföra uppdragen och 
då blir det inga pengar.
I Kristianstad har vi äntligen fått 
tillbaka vårt uppdrag hos hästarna i 
Glimma. Nu vill det till att medlem-
marna ställer upp och gör detta 
genomförbart.

Uppifrån
Ordförande Bosse Alväng har 
varit på ordförandekonferens och 
har en del och berätta om den. 
Läs och begrunda.

Nu till framtiden
Det som görs på avdelningarna 
vill vi ha till tidningen så de icke 
aktiva medlemmarna kan se hur 
kul det är att vara aktiv.
Tänk på att skicka in det direkt 
efter aktiviteten så är det gjort 
och ni kmmer ihåg mer om det. 
Glöm inte att ta bilder till, det blir 
roligare att läsa då...
Se till höger hur vi vill ha in era 
bidrag.

Nästa nummer
I nästa nummer kan ni läsa om 
allt som händer i höst.
Utbildningar i förbundet, aktivite-
ter på avdelningarana och even-
tuella saker på central nivå.

Kurser
Ska ni gå kurs i sommar, passa 
på att skriva några rader och ta 
en bild eller två.

Gör nu som vi och ha en av-
kopplande vår med FRO
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BaksidanDenna baksida används till en 
tävling.
Denna tävling kräver att man eller 
någon i närheten har en kamera.

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

Helt enkelt, vad är FRO för dig?
Det kan vara en typisk dag i avdel-
ningslokalen, det kan vara ett stud-
iebesök, en grillkväll. Eller varför 
inte på en kurs för er som ska åka 
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

Rävjakt

I Kristianstad hade vi rävjakt.
Leif Persson var räv och gömde 
sig. Gösta Strandberg pejlar in och 
hittar honom.
Bilder: Lillemor Bohlin


