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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

Ersättare
Stefan Hardung
042-132090

Adjungerade

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
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Adress till redaktionen
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Redaktionen ser fram 
emot sommaren
Bild: Anders Bohlin
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Framsida
Vintern rasat ut...
Snart är det här
Bild: Patric Bohlin



Kalender
Mars
4 Aktivitet  Ksd 
 info säkerhet  Hbg 
11 Kommunsamband Ksd 
 Aktivitet  Hbg 
16 Hämta mtrl  Ksd 
18 Nätverk  Ksd 
 Störsändning  Hbg 
19   Styrelsemöte  Ksd 
25 Inventrering PMR Ksd 
 Styrelsemöte  Hbg

April
8 Teknisk historia Ksd 
 Förrådsstädning Hbg 
11 Styrelsemöte  Förb 
15 PC dart  Ksd 
 Aktivitet  Hbg 
22 Aktivitet  Ksd 
 Studiebesök  Hbg 
23 Styrelsemöte  Ksd 
27 Vattenriket  Ksd 
29 Aktivitet  Ksd 
 Styrelsemöte  Hbg 

Maj
6 RAKEL info  Ksd 
 Förb. SMB dag Hbg 
9 SMB-dag  Hbg 
11 Fieldday  Kbg 
13 Bilder   Ksd 
 Aktivitet  Hbg 
20 Sambandsövning Ksd 
 Hemma hos LennartHbg 
23 Styrelsemöte  Förb 
27 Utställningen  Ksd 
 Styrelsemöte  Hbg

Juni
3 Kanalbåten  Ksd 
 Våravslutning Hbg 
4 Styrelsemöte  Ksd 
6 Nationaldagen Ksd 
10 Aktivitet  Ksd 
15 Öppet hus  Ksd 
17 Äventyrsgolf/grilla Ksd 
24 Hemma hos Gunilla 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 14i
262 42 Ängelholm
0431-838 73
bosse.alvang@fro.se

Ni kan även göra det direkt på 
denna sida:
http://fro.se 
Välj adressändring
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Juli 
1 Hemma hos Gösta Ksd 
8 Hemma hos GunnarKsd 
15 Hemma hos Jörgen Ksd 
22 Hemma hos Sussie Ksd 
29 Hemma hos LillemorKsd 

Augusti 
5 Hemma hos Mats Ksd 
12 Hemma hos Bertil Ksd 
19 Kubb och grillning Ksd



4

Då har vi haft alla våra avdel-
ningsstämmor och även för-
bundsstämma. 
Årets förbundsstämma den 24 
februari i Helsingborg gick lugnt 
och städat till. 

Du hittar den nya styrelsen på vår 
webbsida http://norra-skane.fro.se/ 
under rubriken ”Styrelse” i vänster-
spalten. 
Stämmoprotokoll hittar du under 
vänsterrubriken ”Stämmodoku-
ment”.

Från avdelningarna
Vi börjar få svårt med att hitta med-
lemmar att välja in i avdelningssty-
relser.
Snapphanebygden verkar ha 
svårast.

Från förbundsstämman
Ingen höjning av medlemsavgiften 
för 2014
Vi har behandlat en proposition om 
styrdokument för förbundet. Finns 
bland stämmodokumenten.

Information
Världen blir mer digital för varje 
år… Alla riksnyheter kommer först 
ut via den centrala hemsidan 
http://fro.se   
Redan nu vet vi att nästa riksstäm-
ma sker i Örebro under 2014.

Ungdomsverksamhet
Ungdomsverksamheten är en an-
nan sak… Hur får vi en fungerande 
ungdomsverksamhet i förbunden? 
Det finns god ekonomi för dessa 
aktiviteter och många rikskurser 
som borde vara tilltalande. 
Vår centrala handläggare har 
mycket kul att berätta för de avdel-
ningar som vill satsa på detta.

Rekrytering
Vi måste bli fler… Hur gör vi?
Det där med rekrytering… cen-
tralstyrelsen har gjort en helom-
vändning och de ber oss nu-

mera att försöka få in så många 
familjemedlemskap vi kan! Och 
vi får  inte missa något tillfälle att 
rekrytera till föreningen och upp-
dragen.  
Vi har vissa civila uppdrag. Lo-
kalt i Kristianstad finns FRG 
och inom förbundet kommer vi 
förhoppningsvis att börja leta folk 
till en ”Nationell Sambandsenhet” 
så fort huvudman för det uppdraget 
fastställts.  
Hemvärnet har ca 550 x-befattnin-
gar. Målet är att minst 90% av 
dessa ska vara besatta. Vår lokala 
del är bara uppe i ca 71% så vi har 
en hel del kvar…

Material
Centralförrådet i Härnösand kom-
mer att avvecklas och detta ska 
vara helt klart under året. 
Nytt centralförråd finns nu i Borås. 
Mycket mtrl som ska omfördelas 
eller kasseras. Vår mtrl-handläg-
gare har listor men det mesta är 
gammal skåpmat som vi inte vill 
ha.

Samband
Det har skapats en ”Nationell sam-
bandsplan” för FRO. Vi har ju en 
del frekvenser, mtrl och resurser 
som måste dokumenteras för att 
kunna vara en resurs.

Hemsidan
Sedan riksstämman 2010 har det 
pågått ett projekt om att skapa en 
ny likriktad hemsida åt all verksam-
het inom FRO.  
Vi var det första förbundet att ak-
tivera detta. Avdelningssidor finns 
ute men vi måste vara mer aktiva 
med användningen av dom. Vi 
kommer att hålla en kurs inom vårt 
förbund för avdelningarnas webre-
daktörer under året.

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

De flesta av oss har börjat längta 
till våren och alla möjligheter det 
för med sig till utomhusaktiviteter. 
Det finns säkert någon antenn eller 
annat som behöver översyn. 

Tills vi ses igen så önskar vi er 
en trevlig vår och försommar med 
påskfirande och mycket mer.

Bosse Alväng
Förbundsordförande

Ett år till bakom ratten 
har Bosse Alväng som 
förbundsordförande.
Bild: Lillemor Bohlin



Avdelningsstämmor 2013
Kristianstad Helsingborg Hässleholm
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Tisdagen den 5 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 Susanne Månsson
  Gösta Strand berg
  Therese Holmberg

Ersättare Carl-Gustav Nils- 
  son
  Lars-Inge Anders- 
  son

Revisorer Bertil Troberg
  Anders Bohlin

Ersättare Inga-LillNilsson

Valberedning Inga-Lill Nilsson
  

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

FRO i Snapphanebygden har 
haft sin stämma.
Den leddes av Daniel Berglund

Så här ser den nya styrelsen ut

Ordförande Daniel Berglund
v ordförande Vakant
Sekreterare Peter Jönsson
Kassör Mattias Nilsson

Ledamöter Kenth Sjöberg
  Vakant

Ersättare Christina Reuhy

Revisorer Erik Jeppessen
  Vakant
  Vakant
  
Valberedning Erik Jeppesen
  

Måndagen den 4 februari 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 Roger Andersson
Kassör Lars Teinvall

Ledamöter Lennart Lybeck

Ersättare Bengt Hildingsson

Revisorer Stefan Hardung
  Bosse Alväng

Ersättare Lennart Svensson

Valberedning Preben Pålsson
  Stefan Hardung
  Hans Donnerborg

Uppdrag i styrelsen
Materiel Ulf Palm
Samband Ulf Palm
Medlemmar Bosse Alväng
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Förbundsstämma 2013

Söndagen den 24 februari 
hölls förbundsstämman för 
FRO Norra Skåne på Berga i 
Helsningborg.
Bosse Alväng ledde förhand-
lingarna och Gunilla Åkesson 
var stämmosekreterare.

Förutom att välja ny styrelse 
fastställdes strategier och mål 
för förbundets verksamhet som 
säger vad vi har för mål och hur 
vi ska nå dem.
Bland annat säger den att vi ska 
bromsa minskningen av antalet 
medlemmar, satsa på ungdoms-
verksamhet och funktionärsut-
bildning. 
Vi måste bli bättre på att ta reda 
på vår värdegrund och arbeta 
efter den. 
Vi ska arbeta med våra uppdrag 
och satsa på att fylla alla vakan-
ser.

Vi beslöt även att inte göra 
något åt medlemsavgiften för 
året 2014. Det kommer att bli 
oförändrat på 200:- för enskild 
och 300:- för familjemedlems-
skap.

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   
  Bosse Alväng
  Lillemor Bohlin

Ersättare Lars Blücher
  Gunilla Åkesson

Ordförande Bosse 
Alväng och sekreterare 
Gunilla Åkesson leder 
förhandlingarna
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

Tävling
Vi provar oss på med en ny 
tävling i detta nummer.
Deadline har vi vid nästa press-
topp som är 7 maj.

Eftersom vi bor i Skåne tänkte vi 
prova på era kunskaper på vårt 
modersmål.

Vad betyder följande ord på 
“svenska”?

Skicka era svar till redaktionen
Några som kan svara på allt får 
ett pris.

1 rullebör

2 running

3 pibesill

4 pannehår

5 lubba

6 gida

7 hafa etter ånnen

8 ikarne

9 bia

10 dramare

11 hopatoad

12 långflabbad

13 nimm

14 nällad

15 trynemjöl
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Förbundet krymper för varje år.
Detta tycker vi är ledsamt och 
tråkigt.

Vi i avdelningsstyrelserna 
försöker varje termin göra ett 
program som ska vara lockande 
och inbjuda till intressant och 
trivsam gemenskap.
Gör vi rätt?

Du som är passiv medlem vill vi 
gärna ha in som aktiv medlem.
Vad ska vi göra för att få dig att 
komma till oss.

Vi tror att det är lite idétorka ute 
i verksamheten och just DU kan 
vara den som har det perfekta 
förslaget för att driva verksam-
heten vidare med den glöd den 
förtjänar.
Besök din avdelning och bjud 
på dina idéer!

Gå gärna in på våra hemsidor 
och titta igenom vad vi har 
planerat. Det finns nog något 
som är intressant för dig, kom 
in den veckan och träffa gänget 
som är aktiva.
Det kan vara en början.

Vi blir färre...
Lars Blücher sätter upp an-
tenner inför sambandsuppdrag 
vid U-EM på Olympia i Hels-
ingborg

Mats Nilsson kollar 
om vi fått några nya 
meddelanden på vår 
FRO-net station

Lillemor Bohlin lär sig löda 
under överinsseende av Mats 
Nilsson

Mats Nilsson ställer iordning 
utställningen på Järnvägs-
muséet i Kristianstad



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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Nu är vintern äntligen snart 
slut och redaktionen har gått 
ut ur idet.
Det betyder att en ny tidning 
är här.

I detta nummer bjuder vi på 
våra nya styrelser som ska föra 
skeppet FRO Norra Skåne ut på 
de stora farlederna.

Kalendern
I kalendern kan ni som vanligt 
läsa om vad vi gör, snälla läs 
och kom på våra aktiviteter.

Rekrytering
I år kommer förbundet att satsa 
mycket på medlemsrekrytering 
och medlemsvård.
Detta innebär att vi kommer att 
finnas på olika utställningar och 
andra aktiviteter för att visa att 
vi finns och berätta vad vi gör.

Medlemsvård
I artikel på förra sidan vänder vi 
oss till våra befintliga medlem-
mar och vill ha er aktiva.
Vi erbjuder en varierad 
planering för att hoppas att ni 
kommer till oss.
Kom med tips och idéer på vad 
ni vill göra till er styrelse.

Ledare
Vår styrelse har tagit beslutet att 
låta ledarsidan gå runt till våra 
funktionärer.
Bosse Alväng som är vår för-
bundsordförande har i detta 
nummer skrivit.
Nästa nummer går till ledamot 
Lars Blücher från Helsingborg.
Spännande att se vad han vill 
förmedla...

Nästa nummer
Kommer att innehålla planering 
för hösten.
Här har alla medlemmar chan-
sen att påverka vad vi ska göra 
genom att ta kontakt med sty-
relsen i avdelningen. Annars 
hittar de på själva och ni får stå 
ert kast.
Den kommer i pappersformat in-
nan midsommar.

Redaktionen önskar 
alla våra läsare en 
trevlig vår med en 
bukett vårblommor.



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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Hemma hos

Snart är det sommar igen och vi 
får åka runt till varandra och ha 
det bra.
Här är vi hos Lillemor Bohlin på 
hennes baksida.
Vi sitter i solen och njuter av att 
snart få både grillad korv och 
fika.
Bild: Lillemor Bohlin


