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Ordförande, IT
Bosse Alväng
0431-838 73
0705-28 38 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
0734-33 19 47
gunilla.akesson@fro.se

Kassör
Anders Birgersson
042-207613
0703-32 89 13
anders.birgersson@fro.se

Ledamot, civil samverkan
Mats Nilsson
044-101001
0768-87 08 70
mats.nilsson@fro.se

Ledamot, FOS
Lars Blücher
042-23 40 65
0705-51 27 59
lars.blucher@fro.se

Ersättare
Stefan Hardung
042-132090

Jörgen Wognsen
0733-135062
jorgen.wognsen@hotmail,com

Adjungerade

Materiel
Gösta Strandberg
044-943 79
0705-75 84 97
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
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Adress till redaktionen
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Redaktionen ser fram 
emot sommaren
Bild: Anders Bohlin

Framsida
Våren är i antågande och vi 
med den...

Ledamot
Ulf Palm
0709-259220 
ulf.palm@fro.se

Innehåll

2 Styrelsen
3 Kalender
4 I etern...
5 Avdelningsstämmor
6 Förbundsstämma
7 Våra hemsidor 
8 Signalister sökes
9 Visa och kloka ord...
10 Baksidan



Kalender
Mars
1 Stämma  Förb
2 Studiebesök  Ksd
 Avdelningsmöte Hbg
9 80 MHz   Ksd
 SDR   Hbg
14 HLR första hjälpen Ksd
16 Städning ärtsoppa Ksd
	 Ra	180	relätrafik	 Hbg
23 RAKEL  Ksd
 RAKEL  Hbg
30 Studiebesök  Ksd
 Styrelsemöte  Hbg

April
6 Avdelningsmöte  
Hbg
9 Styrelsemöte  Förb 
13 Antennbygge  Ksd
 Antennbygge  Hbg
14 Styrelsemöte  Ksd
20 Swale   Ksd
 Swale   Hbg
25 Studiebesök  Hbg
27 Antennbygge  Ksd
 Styrelsemöte  Hbg

Maj
4 Radioorientering Ksd
 Förb SMB dagen Hbg
11 80 mHz stationer Ksd
 Förb SMB dagen Hbg
16-17 Uställning  Hbg
18 Städning  Ksd
 Städning bilen  
Hbg
20 Styrelsemöte  Förb
25 Avdelningsverksamhet 
Ksd
 Styrelsemöte  Hbg
26 Styrelsemöte  Ksd
30 Utställning  Ksd

Juni
1 Datorarbete  Ksd
 Avdelningsmöte  
Hbg
6 Nationaldagen  
Ksd
8 Planering utställning 
Ksd
 Avslutning  Hbg
13 Utställning  Ksd
15 Äventyrsgolf  Ksd
16 Styrelsemöte  Ksd
22 Hemma hos  Ksd
23 Styrelsemöte  Förb
29 Hemma hos  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 
6 Hemma hos  Ksd
13 Hemma hos  Ksd
20 Hemma hos  Ksd
27 Hemma hos  Ksd

Augusti 
3 Hemma hos  Ksd
10 Hemma hos  Ksd
17 Kubb och grilla Ksd
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I etern...
En regnig och kall måndag-
skväll i mars samlades en 
tapper skara utanför Radio 
Kristianstad.Produktion-
stekniker Fredrik Brofalk kom 
och släppte in oss.
Han var också vår guide un-
der besöket.

Vi startade med att titta på ett 
bildspel om lokalradion i all-
mänhet och Radio Kristianstad i 
synnerhet.
Det	finns	25	st	lokala	redak-
tioner i vårt avlånga land, från 
Malmö i söder och Luleå i norr 
plus att Sameradio sänds från 
Kiruna.
Radio Kristianstad har sitt 
upptagningsområde i gamla 
Kristianstads län, men samar-
betar mycket med Malmöhus. 

Det är inte bara sport och ny-
heter som sänds i radio, Vi i 
femman sändes i fyra veckor, 
två sändningar i veckan. 
Svensktoppen nästa är ett an-
nat program som lockar många, 
Vi som är ute och kör på vägar-
na har säkert någon gång hört 
trafikredaktionen	som	går	in	
och varnar och upplyser oss om 
trafiken,	inte	bara	på	vägarna	
utan	även	tåg	och	flyg.

Naturligtvis	fick	vi	teknisk	in-
formation, vi är ju trots allt en 

radioorganisation med mycket 
tekniskt intresse.
1980 fanns inga datorer utan allt 
var analogt. I sluten av 80-talet 
kom digitala bandspelare där 
det var två timmars inspelnings-
tid.	Fortfarande	fick	man	klippa	
på gammalt hederligt vis.
I början av 90-talet kom datorer, 
mest för administrativs arbete, 
och sedan kom det datorer med 
två GB hårddisk – ”mer behöver 
man inte”. 
Men numera är allt datoriserat.
Radio Kristianstad var en av de 
första stationerna som använde 
sig av HF-teknik. (via radiolänk), 
och det används ännu men 
beräknas försvinna 2016 – 
2017. 
Man har använt samma sänd-
arteknik i ca 40 år, när man har 
sänt program som spelas in 
utanför studion. Då har report-
ern haft en ryggsäck (mes) på 
ryggen med sändare och mot-
tagare, sändning på en kanal 
och mottagning på en annan. 
Nu kommer denna tekniken att 
ersättas med satellit. 

Sändningen sker vi bilar som är 
utrustade med IT-teknik. Sänd-
ningen sker över Astra 4 med 2 
mb,	det	finns	2	hubbar	i	Ågesta	
i Stockholm och i Kiruna.
Bilen har inbyggd GPS-sändare 
som scannar av och hittar sat-
elliten som skickar sin starkaste 
signal och kopplar in på en 
server i radiohuset i Stockholm. 
Reportern kopplar upp till Radio 
Kristianstad och så är förbind-
elsen upprättad. 

Sedan visade Fredrik oss runt i 
huset.
Vi	fick	se	stora	studion	där	
bland annat Vi i femman sändes 
ifrån, sporten sänds därifrån, 
med många arenor uppkop-
plade samtidigt så de kan växla 
mellan dem om det händer 
något.
Vi	fick	se	hur	det	ser	ut	i	kon-
trollrummet, där de har två hög-
talare igång samtidigt där de hör 
dels programledaren och dels 
alla arenor.

Mycket av Radio Kristianstads 
verksamhet bygger på di-
rektsändning, att ”vara här och 
nu”

Vi tackade Fredrik så mycket för 
att	vi	fick	komma	och	överläm-
nade en FRO-termosmugg till 
honom. Han tackade så mycket 
för den.



Avdelningsstämmor 2014
Kristianstad Helsingborg
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Tisdagen den 3 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 Gösta Strandberg
  Jörgen Wognsen
  Gustav Ohlsson

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

Revisorer Bertil Troberg
  Anders Bohlin

Ersättare Inga-Lill Nilsson

Valberedning Inga-Lill Nilsson
  Susanne Månsson

Ersättare Anders Bohlin 
 

Uppdrag i styrelsen
Materiel Gösta  Strandberg
Stationsansv. Gösta Strandberg
Ungdom Richard Bohlin-
Kommitte Gunilla Åkesson
  Lillemor Bohlin
IT   Jörgen Wognsen
Webansvar Lillemor Bohlin

Måndagen den 2 februari höll 
FRO Helsingborg sin stämma.
Den leddes av Lars Blücher

Så här ser den nya styrelsen ut

Ordförande Lars Blücher
v ordförande Vakant
Sekreterare Ulf Palm
Kassör Lars Teinvall

Ledamöter Lennart Lybeck
  
Ersättare Cettil Hansson

Revisorer Stefan Hardung
  Bosse Alväng

Ersättare Vakant

Valberedning Hans Donnerborg
  Stefan Hardung

Uppdrag i styrelsen
Materiel Ulf Palm
Stationsansv. Lars Blücher
Samband Ulf Palm
webansvar Bosse Alväng
  Lars Blücher
  Ulf Palm
Medlemmar Bosse Alväng

Susanne Månsson fick en 
blomma när hon valt att lämna 
styrelesen.
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Förbundsstämma 2014

Söndagen den 1 mars hölls 
förbundsstämman för FRO 
Norra Skåne på Berga i Hels-
ingborg.
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.

Avgift
Vi beslöt att höja medlemsav-
giften för året 2016. 
Den kommer att bli 
240:- för enskild och 
360:-  för familjemedllemsskap.

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
  Ulf Palm

Ersättare Jörgen Wognsen 
  Stefan Hardung

Revisorer Bertil Troberg
  Hans Donnerborg

Ersättare Anders Bohlin

Valberedning Anders Bohlin
  Lars-Inge Anders- 
  son
  Hans Donnerborg

Delegater till riksstämman   
  Bosse Alväng
  Lillemor Bohlin

Ersättare Lars Blücher  
  Gunilla Åkesson
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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

Jag förmodar ju att du vill 
hålla dej informerad om vad 
som händer i vårt förbund 
och våra avdelningar.

Då måste jag påpeka att vissa 
saker inte syns på våra hem-
sidor om du inte är inloggad.

Ja... jag vet att det är en massa 
saker man måste komma ihåg 
och ännu ett lösenord är inte 
det man vill ha i alla lägen... 
men jag måste ändå be dej att 
skaffa en inloggning om du inte 
redan gjort det.

Skicka ett mail till 
postmaster@fro.se 
och be om en inloggning till 
hemsidan.

Skriv ditt namn och 
medlemsnummer (eller person-
nummer) så löser det sig.

För	dej	som	redan	fixat	detta	så	
var det här bara ett tecken på 
att vi lever och gör vad vi kan...

Bosse Alväng
Förbundsordförande
FRO Norra Skåne

Våra hemsidor
Vill ni gå in på våra hemsidor 
i förbund och avdelningar är 
adresserna:

www.norra-skane.fro.se
www.helsingborg.fro.se
www.snapphanebygden.fro.se
www.kristianstad.fro.se
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Signalister sökes
Vi söker dig som har ett radio 
och teknikintresse och som 
vill utvecklar detta.
Du har även ett intresse av 
försvaret.

Hemvärnet söker nya signalister 
till befattningar i kompanistaber.
I hemvärnet har vi bevaknings-
kompani och instatskompani.
Instatskompanierna är ett mer 
rörligt förband som rör sig över 
stora ytor.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter blir att be-
manna våra ledningssystem. 
Dessa är på UK och KV, telefon 
både fast och till växel. 
Du ska även kunna vara 
behjälplig i stabens övriga ar-
bete som att föra krigsdagbok, 
loggbok och karta.

Utbildningar
För	dig	som	är	intresserad	finns	
utbildningar inom FRO som 
bedrivs	centralt	på	flera	orter	i	
landet.

Förkunskap
Vad	finns	det	då	för	förkunskap-
skrav på den som söker. 
Svar: Inga alls. 
Har du ingen militär tjänstgöring 
i botten kommer du att få gå en 
grundläggande Frivilligutbildning 
(GU-F).
Denna är på två veckor och 
här får man de grundläggande 
färdigheter inom vapentjänst, 
sjukvård, CBRN som behövs för 
tjänsten.
Dessa går under hela året på 
olika platser i landet.

Våra bataljoner
I	FRO	Norra	Skåne	finns	2	av	
landets bataljoner.
En	finns	i	västra	delen	med	
staben i Helsningborg, 48. hem-
värnsbataljonen.
Den andra har sin stab i Rinka-
by (Kristianstad), 49. hemvärns-
bataljonen

Intresserad?
Tag kontakt med 

Lillemor Bohlin
lillemor.bohlin@fro.se
0733-226079
Sambandschef 49. hv bat

Lars Blücher
lars.blucher@fro.se
0705-512759
Sambandschef 48. hv bat



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

Nu är redaktionens favorittid 
på året i antågande. 
Våren!!

Visst är det så att kreativitet 
och energi slår ut i full blom när 
solen visar sig och dessutom 
värmer.

Kreativitet
I FRO har vi massor av aktivi-
teter i vår som får kreativiteten 
att blomstra.
Titta här i tidningen eller gå in 
på våra hemsidor för att se vad 
vi gör och när vi gör det.

Samarbete
Framöver har vi tänkt att ha lite 
samarbete mellan våra avdeln-
ingar i öster och väster.
Vid två tillfällen ska vi ha radi-
outbildning i våra lokaler. När vi 
fått igång stationerna hoppas vi 
få kontakt med varandra.
Den ena gången har vi RAKEL 
och den andra gången har vi 
swale.
Låter det kul så kom till lokalen 
och var med.

Stämmor
Nu har vi alla haft våra stämmor 
och med det nya styrelser som 
kommer att arbeta för att föra 
avdelning och förbund framåt.
I tidningen kan ni läsa om de 
nya styrelserna.
Du vet väl att du kan ta kon-
takt med alla i styrelsen om du 
behöver hjälp av något slag. De 
finns	till	för	dig.

Redaktionen önskar dig en un-
derbar vår med massor av FRO 
verksamhet



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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Biljard som uppstart
I Kristianstadsavdelningen star-
tar vi efter jul med biljard.
En rolig kväll med mycket skratt 
då vi inte är några stjärnor på 
biljard.
En glädje som varar länge..
Bild: Lillemor Bohlin


