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Förbundsstyyrelse FRO 
Norra Skåne

Ordförande, IT
Bosse Alväng
0431-838 73
bosse.alvang@fro.se

Vice ordförande, ungdom,
tidningen
Lillemor Bohlin
0733-22 60 79
lillemor.bohlin@fro.se

Sekreterare
Gunilla Åkesson
044-21 23 08
gunilla.akesson@fro.se

Kassör
Anders Birgersson
042-20 76 13
anders.birgersson@fro.se

Ledamot, civil samverkan
Mats Nilsson
044-101001
mats.nilsson@fro.se

Ledamot, FOS
Lars Blücher
042-23 40 65
lars.blucher@fro.se

Ledamot, utbildning
Susanne Månsson
0733-138798
susanne.mansson@fro.se

Suppleant,
Therese Holmberg
0678-765371
therese.holmberg@fro.se

Suppleant
Stefan Hardung
042-132090

Adjungerande

Material
Gösta Strandberg
044-943 79
gosta.strandberg@fro.se

Tidningens utgivning

Denna tidning utkommer 3 
gånger om året.
Tider för detta är mars, juni, 
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
Vi ser fram emot våren och 
grönskan i skogen
Bild: Lillemor Bohlin

Adress till redaktionen
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Vi slimmar redak-
tionen i väntan på 
våren...
Bild: Anders Bohlin
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Kalender
Mars
5 Ra180-utbildn Hbg
 Aktivitet  Ksd
6 Återställn uppvisn Hlm
12 Lödkurs  Ksd
17 Bowling  Hbg
19 Ra180 Dart utb Ksd
 Styrelsemöte  Hbg
26 Städa Soldath Ksd
 Reklam rekrytering Hbg
28 Styrelsemöte  Förb

April
2 Påskbuffé  Hbg
 Info Hv  Ksd
3 T4 fasta radio Hlm
16 Reklam rekrytering Hbg
 Swaleutbildning  
Ksd
17 Styrelsemöte  Ksd
22 Rävjakt  Ksd
23 Styrelsemöte  Hlm
 Aktivitet  Ksd
28 Pistolskytte  Ksd
 

Maj
7 Radiomontering Hbg
 Sjukvård  Ksd
8 T4 fasta radio Hlm
9 Styrelsemöte  Förb
14 Boule grillning Hbg
 Ra180 Dart  Ksd
19 Sambandsuppdrag Ksd
21 Styrelsemöte  Hbg
 Aktivitet  Ksd
28 Rävjakt  Ksd

Juni
2 Avslutning  Hlm
4 Avslutning  Hbg
 FROnet noden Ksd
6 Nationaldagen Ksd
11 Aktivitet  Ksd
12 Styrelsemöte Ksd
18 Avslutn golf  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 
medlemshantering 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/flyttmail.htm
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Bosse Alväng 
tar sig ton
Bild:Lillemor 
Bohlin

Då har vi haft alla våra avdel-
ningsstämmor och även för-
bundsstämma. 

Vill passa på att tacka för att jag 
fått förtroendet att vara 
förbundsordförande i en period 
till, vilket är 2 år, på grund av 
stadgeändringar som riks-
stämman 2010 beslutat.  

Läs mer i denna tidning om vilka 
de övriga är i förbundsstyrelsen 
och avdelningsstyrelserna.

Riksstämman 2012
Riksstämman kommer att hållas 
i Höllviken 25-27 maj. Delegater 
från vårt förbund är Lillemor 
Bohlin och undertecknad. 
Inom kort kommer eventuella 
motioner och propositioner till 
stämman att publiceras och vi 
hoppas att dessa blir lästa och 
kommenterade så vi delegater 
får en god grund att stå på vid 
beslut. 

Ny hemsida
Förbundet och våra avdelningar 
kommer att få en ny hemsida på 
internet. 
En hel del nyttiga funktioner 
kommer att presenteras och det 
kommer att bli lättare än tidigare 
att hitta och söka kurser och 
göra adressändringar.

Vi blir färre…
Förbundet krymper för varje år.  
Vad det beror på är något vi 
mycket gärna vill veta.  
Vad kan vi tillsammans göra för 
att denna kräftgång ska upp-
höra?  
Vad vill DU att vi ska ha för 
verksamhet för att göra det in-
tressantare att komma till avdel-
ningarna?  
Får vi ingen ”input” från dej som 
är medlem så har vi svårt att 
veta.

Håll kontakt med din avdel-
ning,
Dyker det upp något intressant 
så kommer denna info att finnas 
där först…  

Till sist 
hoppas vi att våren ska dyka 
upp och ge möjlighet till utom-
husaktiviteter också. 
Det finns säkert någon antenn 
eller annat som behöver över-
syn.  
Tills vi ses igen så önskar vi er 
en trevlig vår med påskfirande 
och mycket mer.

Bosse Alväng 
förbundsordförande

Mot våren 
och ljusare 
tider...



Avdelningsstämmor 2012
Kristianstad Helsingborg Hässleholm
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Tisdagen den 7 februari höll 
FRO Kristianstad sin stämma.
Den leddes av Mats Nilsson

Så här ser den nya styrelsen ut

Ordförande Mats Nilsson
v ordförande Lillemor Bohlin
Sekreterare Gunilla Åkesson
Kassör Ann Månsson

Ledamöter Leif Persson
  Gösta Strand berg
  Therese Holmberg

Ersättare Carl-Gustav Nils- 
  son
  Susanne Månsson

Revisorer Bertil Troberg
  Anders Bohlin

Ersättare Inga-LillNilsson

Valberedning Inga-Lill Nilsson
  Lars.Inge Anders- 
  son

Uppdrag i styrelsen
Materiel Gösta  Strandberg
Stationsansv. Gösta Strandberg
Ungdom Therese Holmberg
Kommitte Gunilla Åkesson
  Lillemor Bohlin
IT   Lillemor Bohlin
Rekrytering Gunilla Åkesson
  Lillemor Bohlin
  Therese Holmberg

Söndagen den 22 januarii höll 
FRO i Snapphanebygden sin 
stämma.
Den leddes av Daniel Berglund

Så här ser den nya styrelsen ut

Ordförande Daniel Berglund
v ordförande Peter Jönsson
Sekreterare Leif Johansson
Kassör Mattias Nilsson

Ledamöter Kenth Sjöberg
  Christina Reuhy
‘
Ersättare Bertil Jönsson

Revisorer Thomas Ekström
  Maud Wiggur

Ersättare Erik Jeppesen

Valberedning Erik Jeppesen
  Anna Berglund

Måndagen den 30 januari höll 
FRO Helsingborg sin stämma.
Den leddes av Lars Blücher
Så här ser den nya styrelsen ut

Ordförande Lars Blücher
v ordförande Ulf Palm
Sekreterare Lennart Svensson
Kassör Lars Tengvall

Ledamöter Lars Donnerborg

Ersättare Lennart Lybeck

Revisorer Stefan Hardung
  Bengt Clausen

Ersättare Anders Birgersson

Valberedning Preben Pålsson
  Stefan Hardung
  Martin Wigström
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Förbundsstämma 2012

Söndagen den 26 februari hölls 
förbundsstämman för FRO 
Norra Skåne på förre detta 
Soldathemmet i Kristianstad.
Bosse Alväng ledde förhand-
lingarna och Gunilla Åkesson 
var stämmosekreterare.

Den nya styrelsen ser ut så här

Ordförande Bosse Alväng
v ordförande Lillemor Bohlin
Sekreterare Gunilla Åkesson
Kassör Anders Birgersson

Ledamöter Mats Nilsson
  Lars Blücher
  Susanne Månsson

Ersättare Therese Holmberg
  Stefan Hardung

Revisorer Bertil Troberg
  Hans Donnerborg

Ersättare Carl-Gustav Nils-
son

Valberedning Preben Pålsson
  Lars-Inge Anders- 
  son
  Anders Bohlin

Delegater till riksstämman 25-27 
maj i Höllviken
  Bosse Alväng
  Lillemor Bohlin

Ersättare Lars Blücher
  Gunilla Åkesson

Delgaterna röstar fram sin 
nya förbundsstyrelse
Bild: Lillemor Bohlin

Lillemor Bohlin fixar fika 
till stämman
Bild: Anders Birgersson

Bild: Lillemor Bohlin
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FRO Norra Skåne´s info
Mailinglista 14info@fro.se

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

Om du vill bli påmind om detta 
så rekomenderar vi att du deltar 
i mailinglistan 14-info.

Om du vill deltaga i mailinglistan 
14info@fro.se (få epost som är 
adresserade 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 bre-
vet)
SUBSCRIBE 14info
någon@fro.se

Om du vill utträda ur mailing-
listan 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 den epostadressen du 
registrerade.

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

FRG i 
Kristianstad

Avdelningen i Kristianstad 
har fått ett nytt uppdrag av 
Kommunen.
Vi ska rekrytera och placera 
personer i kommunens FRG 
(frivilliga resursgrupper).

Dessa går ut på att man ska 
bemanna ett antal sevicepunk-
ter som finns i de flesta försam-
lingshem.
Nu behöver man utöka antalet 
trygghetspunkter och FRO är en 
intressant samarbetspartner för 
kommunen.

Användning
Trygghetspunkterna behövs vid 
extraordinära händelser som 
strömavbrott, snöstorm, vid län-
gre avbrott för vatten och tele-
fon. De ska ses som en social 
inrättning i samhället.

Vår huvudsakliga uppgift kom-
mer att bli bemanning av en mo-
bil enhet som är knuten till de 
fasta servicepunkterna.

Utbildning
För att klara detta kommer alla 
intresserade att genom Civil-
försvarsförbundet få en an-
passad funktionsutbildning som 
innehåller HLR, krisberedskap, 
sjukvård, brandkunskap och 
kroppens grundbehov.
Man kommer även att få utbild-
ning efter hand .

Samhällsinsats
Detta är en möjlighet att göra en 
samhällsinsats och det går bra 
att medverka även om man har 
ett annat avtal.

Informationsträff
Civilförsvarsförbundet kommer 
att ha en informationsträff den 
25 april där de som är intresse-
rade kommer att få svar på 
eventuella frågor

Alla medlemmar i 
Kristianstadsavdelningen kom-
mer att få ett informationsbrev 
med mer information och an-
mälan.

Det kommer att utgå en mindre 
ersättning för föreningen och de 
som skriver avtal.
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Göstas oscilloskop
En gammal modell

En nyare datoriserad

Gösta Strandberg förevisar hur 
det fungerar och Leif Persson 
kopplar in en Ra 120

En intresserad skara 
vill veta mer när Gösta 
berättar

Bilder: Lillemor Bohlin



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 tex-
ten.

Redaktionen
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Efter regn kommer solsken 
sägs det, jag väntar och vän-
tar. När jag tittar ut är allt grått 
och trist.

Vilken tur att FRO finns och att 
solen alltid lyser i vår värld.

Stämmor
Vi har precis haft alla stämmor 
i avdelningar och förbund och 
röstat fram de styrelser vi anser 
ska föra vår verksamhet framåt.
Bättre än så kan det ju inte bli...

Nya avtal
Det händer även lite på avtals-
fronten.
Den civila marknaden har börjat 
visa intresse för FRO.
I Kristianstad har samarbetet 
precis börjat och där ser man 
positivt på framtiden

Den gröna marknaden kan detta 
år se fram emot en helt ny sam-
bandspark med ny matriel.
Mer om detta när de kommer 
och vi börjar utbilda

Aktiviteter
Givetvis sprudlar avdelningarna 
av aktiviteter och dessa kan ni 
läsa om i vår kalender.

Du vet väl att du kan vara med 
på inte enbart din avdelnings 
aktiviteter utan även med andra 
avdelningars.

Det kan dock vara vist att kon-
takta någon för att få reda på att 
det verkligen är aktivitet.
Det kan ju bli inställt.

Här intill kan ni se när Gösta 
förevisar ett oscilloskop i datorn.
tekniken går framåt...

Baksidan
Glöm inte att skicka in en bild till 
nästa baksida.
Visa vad just du tycker FRO är.
Ta chansen.

Till sist...
önskar vi i redaktionen alla våra 
läsare en underbar vår med 
mycket aktiviteter och FRO liv.



Baksidan
Denna 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 
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, det kan vara 
ett studiebesök, 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
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En viktig del av verksamheten

Kristianstadsavdelningen har 
julavslutning.
Då fikas det på glögg, pep-
parkakor och lussebullar.
Vi trivs ihop en kväll och tar hela 
familjen med.
På bilden Gösta Strandberg, 
Patric Bohlin och Jörgen 
Wognsen
Bild: Lillemor Bohlin


