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Kalender
Januari
13 Biljard   Ksd
 Korvgrillning  Hbg
20 Kommun nödradio Ksd
 Datornätverk  Hbg
21 Styrelsemöte  Ksd
27 Städning  Ksd
 Styrelsemöte  Hbg

Mars
2 Stämma  Förb
3 Datorutb  Ksd
 Radiodist. speaker Hbg
10 RAKELinfo  Ksd
 Hv ungdom utb Hbg
17 Filmkväll  Ksd
 Radiodist. speaker Hbg
18 Styrelsemöte  Ksd
24 Städning  Ksd
31 Radioapparater Ksd
 Styrelsemöte  Hbg

April
7 Datorutbildnig Ksd
 Tillverkn. KV antenn Hbg
14 Antennarbete Ksd
 Utb 1313 bil  Hbg
26 Pistolskytte  Ksd
 Tillvern. KV antenn Hbg
28 Avdelningsverks.  Ksd
 Styrelsemöte  Hbg 

Maj
4 Fågelskådning Ksd
5 Avdelningsverks. Ksd
12 Teknik   Ksd
 Förb SMB dagen Hbg
17 Studiebesök  Ksd
 Studiebesök  Hbg
19 Städning  Ksd
 Reserv SMB  Hbg
22 Krstd 400 år  Ksd
26 Avdelningsverks. Ksd
 Styrelsemöte  Hbg
29 SMB dagen  Hbg
31 Studiebesök  Ksd

Juni
2 Utställningen  Ksd
6 Nationaldagen Ksd
9 Avdelningsverks. Ksd
 Avslutning  Hbg
10 Styrelsemöte  Ksd
14 Öppet hus  Ksd
16 Äventyrsgolf  Ksd
23 Hemma hos Gunilla Ksd
30 Hemma hos LIllemorKsd

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://wwwfro.se och logga in
välj ändring i medlemsregister
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Juli
7 Hemma hos Mats Ksd
14 Hemma hos Jörgen Ksd
21 Hemma hos Gösta Ksd
28 Hemma hos Gunnar Ksd

Augusti
4 Hemma hos Bertil Ksd
11 Hemma hos SusanneKsd
18 Kubb o grill  Ksd

Februari
3 Teknik   Ksd
 Stämma  Hbg
4 Stämma  Ksd
10 Studiebesök LC Ksd
 Hv ungdom utb Hbg
17 Sportlovsaktivitet Ksd
 Omprogr. ra  Hbg
24 Info IT hot  Ksd
 Styrelsemöte  Hbg



4

Samarbete är viktigt för 
framtiden.

Vi har tänkt...
Varför sitter ni i Vilda Västern 
och vi i Fjärran Östern?
Vi kan vara ett förbund, men 
hur gör vi det.
Ja, i flera år har vi nu testat att 
sitta på varsin ände och vara 
själva.

Nu tycker vi att vi måste träffas 
för att ha det roligare tillsam-
mans.
Den stora frågan som alla 
ställer sig då är 
-Hur gör vi då?

Jo, vi tar först våra styrelser 
och konfererar med dessa.
Frågorna här blir samarbete, 
samverkan och marknads-
föring.

När detta är gjort och vi vet vad 
vi ska göra så gör vi det.

Är det så lätt?
Det får vi se, men det kan vara 
en bra början.

Samarbete
Vad kan man då samarbeta 
med mellan avdelningarna?
Studiebesök, föreläsningar och 
radiotester

Samverkan
Hur kan man samverka mellan 
avdelningarna?
Hjälpa varandra med samband-
suppdrag, antennarbete.
Tips och råd mellan de olika 
funktionärerna i styrelserna.

Marknadsföring
Hur stöttar vi varandra med 
marknadsföringen?
Tips och råd även här.
Vi arbetar med detta på konfer-
ensen.

Utbildning
Kan vi ha utbildning tillsam-
mans?
Givetvis, i alla former
Militära uppdrag kan ha mycket 
samarbete genom utbildning. 
Gruppchefer mellan bataljoner 
kan samverka och tipsa varan-
dra, även andra befattningsha-
vare givetvis.

Workshops i alla ämnen kan 
vara en ide att ha över hela 
förbundet.

Hemsidan
Via våra hemsidor har vi koll på 
vad grannavdelningen har för 
sig.
På förbundets hemsida lägger 
vi ut sådant som vi kan samhar-
beta och samverka om.
Gå in och kolla dessa sidor och 
inspireras till att vara med.

Vilka gör vi då detta för?
Ja, inte är det för att styrelserna 
ska träffas, även om detta är 
viktigt.

Nej, givetvis gör vi detta för 
DIG.
För att du ska ha en verksam-
het att komma till och ha roligt 
tillsammans med andra likasin-
nade.

Gå nu in på hemsidorna och 
kolla vårens program och pricka 
in i din kalender vad du vill vara 
med på.
Vill du något som inte finns med 
så kontakta styrelsen och vi 
försöker få in det i schemat.

Mot oändligheten och vidare

Lillemor och Gunilla

Mot oändligheten 
och vidare...



Förbundsstämma 2014

Avdelningsstämmor 2014
Kristianstad Helsingborg Hässleholm

FRO Helsingborg håller 
avdelningsstämma

Måndagen den 3 februari
klockan 19.00

Plats: I anslutning till FRO-
lokalen på Berga i Helsingborg

Efter mötet bjuder avdelningen 
på smörgåstårta med dricka

Väl mött
Styrelsen

FRO Kristianstad håller avdel-
ningsstämma

Tisdagen den 4 februari klockan 
19.00

Plats: I avdelningslokalen på 
Soldathemmet vid högskolan.

Efter mötet bjuder avdelningen 
på fika.

Väl mött 
Styrelsen

På hemsidan kan ni se alla 
stämmodokument efterhand de 
kommer in.

FRO Hässleholm håller avdel-
ningsstämma

Redaktionen har inte fått 
besked om när denna stämma 
hålls.
Håll utkik i brevlådan och i 
mejlboxen så kommer det där.
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FRO Norra Skåne håller För-
bundsstämma.

Härmed kallas till ordinarie för-
bundsstämma den 2 mars 
kl 13.00 på Soldathemmet i 
Kristianstad
Kallade som ledamöter i stäm-
man är avdelningarnas del-
egater (5 per avdelning).

Kallade utan rösträtt i stämman 
Förbundsstyrelsen
Revisorerna
Valberedningen

Övriga medlemmar i FRO får 
delta med yttranderätt men ej 
rösträtt

Stämmodokument
Förbundets verksamhetsberät-
telse, valberedningens förslag 
och denna kallelse är public-
erade på förbundets hemsida 
på Internet med adressen:

http://norra-skane.fro.se
Logga in och se under fliken 
”Stämmodokument”.

Även övriga stämmodokument 
kommer att finnas där så snart 
de är fastställda.
Om någon önskar dessa doku-
ment via vanlig post, kan de fås 
via avdelningen.
För mer upplysningar ring 
0431 – 838 73

Väl mött på stämman
Bosse Alväng
Förbundsordförande
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Våren i Kristianstad
I vår kommer mycket att 
hända i vår avdelning.
Kom och var med oss

Vi startar upp terminen med att 
spela biljard den 13 januari
Vi träffas utanför biljardhallen i 
Kristianstad klockan 19.00.

Kommunens nödradio kommer 
Jörgen att visa och berätta om 
den 20 januari.

Den 27 januari samlas vi och 
städar våra egna lokaler.

Den 3 februari ska Gösta visa 
oss teknik, vad är ännu en stor 
hemlighet...

Nu är det tid för studiebesök. 
Den 10 februari åker vi till larm-
centralen i Kristiantad och ser 
hur de har det och vad de gör.
Anmälan till Gunnar.

Sportlovet infaller vecka 8 och 
vi har öppet hus på måndagen 
den 17 februari.
Då hoppas vi att det kommer 
många som vill se vår verksam-
het.

Anders har varit på kurs om IT 
hot och om detta berättar han 
den 24 februari.

Den 3 mars och 7 april har vi 
datorutbildning. Vad det handlar 
om vet vi inte ännu men kom 
och se.

RAKEL är ny i hemvärnet och 
den 10 mars kommer Lillemor 
att berätta om detta.

Filmvisning har vi den 17 mars. 
Gösta väljer ur sitt arkiv.

Den 31 mars ska vi titta på lite 
olika radioapparater, nya och 
gamla.

Vi ser över våra antenner den 
14 april.

Lördagen den 26 april får vi 
testa på att skjuta pistol.
Detta på Kristianstads pis-
tolklubb
Anmälan till Therese.

Den 4 maj är det fågel-
skådardag i vårt underbara 
vattenrike.
Då ska även vi ut med kikare 
och matsäck.
Anmälan till Bertil

Lördagen den 17 maj ska vi på 
studiebesök i Änghelholm.
Vi ska titta på Flygmuseet och 
järnvägsmuseet.
Det blir en heldag och vi äter 
lunch någonstans
Anmälan till Gösta

Kristianstad fyller 400 år under 
2014.
Detta ska firas den 22 maj.
vi vet i dagsläget inte hur vi är 
med men närmare information 
kommer att finnas på vår hem-
sida.

 Lördagen den 31 maj är det 
dags för ännu ett studiebesök.
Denna gång styr vi bilen till Rev-
inge och MSB.
Anmälan till Gunnar

Naturligtvis är vi med och firar 
vår nationaldag med fanor i 
Tivoliparken.

Lördagen den 14 har vi Öppet 
hus, där vi visar vår verksam-
het.
Närmare informationd om detta 
finns på vår hemsida.

Den 16 juni har vi sommaravs-
lutning med Äventyrsgolf och 
grillning.

Nu är det sommar och vi gärna 
fortsätta träffas.
Detta gör vi hemma hos varan-
dra enligt följande

23/6 Gunilla i Österslöv
30/6 Lillemor i Österslöv
7/7 Mats i Nosaby
14/7 Jörgen i Kulltorp
21/7 Gösta i Vånga
28/7 Gunnar på Österäng
4/8 Bertil på Näsby
11/8 Susanne på Sommalust
Anmälan till respektive värd

Den 18 augusti kör vi igång 
höstterminen med kubb och 
grillning på badplatsen i Öster-
slöv.
Anmälan till Gunilla
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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 mailing-
listan 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 län-
gre få epost som är adresse-
rade 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 bre-
vet) UNSUBSCRIBE14info
någon@fro.se

Inbjudan studiebesök

Helsingborgsavdelningen 
bjuder in till besök på Ljung-
byheds militärhistoriska 
museum lördagen den 17 maj 
klockan 13.00

Alla är välkomna, även från an-
dra avdelningar.

Anmälan till Lars Blucher
lars.blucher@fro.se
eller
0705-512759
Senast 10 maj

Efter besöket åker vi till ett fik i 
närheten och tar en kopp kaffe
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Gösta samlar 
på telefoner

En solig sommardag i juli har 
Gösta Strandberg utställning 
och föreläsning om sina tele-
foner.

I många år har Gösta haft som 
intresse att samla på telefoner.
- Jag är en blandning mel-
lan samlare och ekorre, säger 
Gösta med ett skratt.

Redaktionen var på besök och 
lyssande när Gösta med stor in-
levelse berättade om telefonens 
framfart genom tiderna.
Det började med telegrafer och 
slutade med dagens mobiltele-
fon och bredband.

Gösta hälsar välkommen och 
bjuder in alla till föreläsning.

Det hela började med telegraf-
stationerna

De första telefonerna hängde 
man på väggen

Bordstelefoner med vev
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Militära växlar 
ingår i Göstas 
samling

Nu är vi nästan framme i nutid
vi börjar känna igen telefon-
erna från barndomen

När batterilådorna inte län-
gre behövdes hittade man 
på andra användningsom-
råden till detta fack...

I samlingen ingår en stolpe 
med tillhörande stolpskor. Redaktionen tackar Gösta för 

en rolig dag med intressant 
föreläsning och efterföljande 
pratstund.
Vi fick dock ställa oss i kö för 
övriga medier som var intresse-
rade.
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Jag fick den stora äran att 
vara med på försvarets kurs i 
värdegrundsfrågor för in-
struktörer och funktionärer 
inom bland annat FRO.

Vi var några stycken FRO:are 
på kursen men även från andra 
organisationer, 
Det var mycket intressant, då 
vi såg på saker och ting från 
olika synvinklar.
Det var bara andra gången 
denna kursen genomfördes, 
och första gången i detta for-
matet.
Vi höll till på Luftstridsskolan 
(LSS) i Uppsala.

Vad var då syftet med denna 
kurs?
Vi skulle få kunskaper för att 
förstå Försvarets värdegrund 
och kunna agera i enlighet 
med denna.
Alla kurser har mål och denna 
var inget undantag, tvärtom vi 
fick tre stycken:

Kunskapsmålet 
var att vi skulle ha grundläg-
gande kunskaper i Försvars-

maktens värdegrund och ha 
grundlagd förståelse för värde-
grundsfrågor.

Färdighetsmålet 
var att vi skulle kunna förklara 
FM värdegrund, vi skulle kunna 
utföra utbildning i värdegrund 
inom ramen för egen verksam-
het.

Attitydmålet 
var att vi i vårt framträdande ska 
vara ett föredöme.

Vad gjorde vi då?
Kursen var mera en diskussion 
än en kurs, vi fick agera och 
tycka mycket själva.
Vi började med lite övningar för 
att lära känna varandra.
När vi visste vem som var vem, 
så började allvaret.

Vad vore en kurs utan gruppar-
bete, så vi började direkt med 
att i gruppen försöka redogöra 
för vad värdegrund betydde för 
oss.

Vi fick också lite fakta om dis-
krimineringslagen som kom 
till 2008. Den består av sju 
grunder:
Kön, könsöverskridande iden-
titet, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, 
funktionshinder, sexuell läggn-
ing och ålder.

På söndagen skulle vi visa 
något exempel på hur det kan 
vara i verkliga livet och hur 
värdegrundsfrågorna kommer in 
i detta.

Vår grupp beslöt att vi skulle 
spela teater och visa hur man 
INTE ska uppföra sig.
Där fick vi verkligen spela ut och 
säga allt fult till varandra som 
man inte ska göra.

Sedan ordnade vi en diskussion 
med övriga kursdeltagare om 
vad som var fel och varför och 
hur ska vi göra istället.

Kursen som sådan var mycket 
bra, även om frågorna i sig inte 
var något nytt. Jag tycker att vi 
både i FRO och i Hv kan det här 
och inte har några större prob-
lem i dessa frågor.

Det jag tycker var bra med 
kursen var att jag fick en platt-
form att stå på, jag vet att så 
här är det inom försvaret. Det är 
bestämmelser om att så här up-
pför vi oss, det är ingenting som 
jag personligen har hittat på.
Försvarsmaktens värdegrund är 
ett levande dokument.
Allt bottnar i att alla människor 
är lika mycket värda.

Gunilla Åkesson

Kurs försvarets 
värdegrund.



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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Så är ännu ett år till ända.
Vi har hunnit med mycket i vår 
förening.

I detta nummer kan ni läsa om 
Kristianstads Gösta Strandberg 
och som bredvid sitt intresse för 
FRO samlar på allt, bland annat 
telefoner.
I somras hade han utställning 
och föredarag om detta.

Gunilla var iväg och pratade 
värdegrund en hel helg, så 
hennes jul blir lugn och har-
monisk.

Ni kan givetvis läsa om alla 
aktiviteter vi har inplanerat i vår 
och sommar.

En inbjudan till studiebesök 
finns i tidningen, läs och an-
mäl er till en intressant visning 
i Ljungbyhed och deras mil-
itärhistoriska museum.  

Kom och gör din röst hörd
Det gäller våra stämmor som 
går av stapeln i februari och 
mars.
Glöm inte att du är viktig här!

Nu blickar vi framåt mot ett nytt 
år och verksamhet tillsammans

Och som vanligt avslutar vi med 

We wish you a merry 
christmas
and a happy new year



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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Äppelkaka
Till vårt styrelsemöte i förbundet 
fick Bosse Alväng välja fika.
Han ville ha äppelkaka med 
vaniljsås.
Eftersom Lillemor var ord-
förande föll det på hennes lott 
att baka.
Alla enades dock att den var 
underbart god och ville ha med 
den i tidningen.
Bild: Lillemor Bohlin


