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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

Adress till redaktionen
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Ledamot
Gustav Ohlsson
0738-46 46 62
kockman46@hotmail.se

Framsidan
Therese Holmberg visar vår 
utrustning för några scouter
Bild: Lillemor Bohlin

Redaktör Lillemor 
Bohlin fortsätter med att 
sätta ord i tidningen



Kalender
Januari

15 Biljard   Ksd
 Uppstart  Hbg
16 Styrelsemöte  Ksd
22 Städ o röj  Ksd
29 Sjukvård  Ksd
 Avdelningsstämma Hbg

April

9 Utställningsarbete Ksd
16 Antenner  Ksd
23 PC dart  Ksd
24 Styrelsemöte  Ksd
30 Signalering  Ksd

Juni

4	 Trafikövning	 	 Ksd
5 Styrelsemöte  Ksd
11 Avdelningsverks Ksd
18 Äventyrsgolf  Ksd
25 Hemma hos  Ksd

När träffas vi?

Kristianstad Måndagar
  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 14i
262 42 Ängelholm
0431-838 73
bosse.alvang@fro.se

Ni kan även göra det direkt på denna 
sida:
http://fro.se och logga in
välj ändring i medlemsregister
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Juli
2 Hemma hos  Ksd
9 Hemma hos  Ksd
16 Hemma hos  Ksd
23 Hemma hos  Ksd
30 Hemma hos  Ksd

Augusti
6 Hemma hos  Ksd
13 Hemma hos  Ksd
20 Kubb och grill Ksd

Februari

5 Data   Ksd
6 Avdelningsstämma Ksd
12 Teknik   Ksd
19  Sportlovsaktivitet Ksd
25 Förbundsstämma Förb
26 Utställningsarbete Ksd

Mars

5 Städ o röj  Ksd
6 Styrelsemöte  Ksd
12 Rakel   Ksd
19 Utställningsarbete Ksd
26 Samverkan kommun Ksd

Maj

7 Antenner  Ksd
14 ISHV   Ksd
21 DMR   Ksd
28 Städ o röj  Ksd
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I flera år har vi velat ha en 
funktionärsutbildning inom 
vårt förbund men den har inte 
blivit av av olika anledningar.
Nu i höst blev den äntligen av.

En lördag i oktober kallades 
styrelserna i FRO Norra Skåne 
och dess avdelningar i Helsing-
borg och Kristianstad.

Här skulle vi under en hel dag 
prata ekonomi, mötesagendor, 
uppdragasverksamhet.

Ekonomi
Efter nyår kommer vi i hela FRO 
få nya direktiv för hur vi kan 
spendera våra uppdragspengar.
Vi är ålagda att ha rekrytering 
och personalvårt till våra up-
pdrag, försvarsinformation, un-
gdomsverksamhet, ledning och 
funktionärsutbildning.
Det är i dessa konton som pen-
garna ska redovisas.

Mötesagendor
Här tittade vi på våra agendor 
och	vilka	likheter	som	finns	
mellan dem. Vi tittade närmare 
på olikheterna.
Vi beslutade att vi skulle göra 
våra agendor i förbund och 
avdelningar lika.
Det gör att vi enklare kan följa 
arbetet i hela förbunder vad 
gäller våra uppdragsverksam-
heter, utbildningar och ung-
domsverksamhet.

Uppdragsverksamhet
Vi gick tillsammans igenom våra 
uppdrag.
Vad de innebär, hur det ser ut, 
bemanningsprocessen för att 
komma med i hemvärnet och ut-
bilda sig, vilka befattningar som 
vi i FRO bemannar.
Här ville vi att alla i styrelserna 
skulle ha insyn i hur det ser ut 
och fungerar. Vad FRO gör och 
vad utbildningsgruppen gör.

I helhet blev det en bra dag med 
flera	diskussioner	som	gav	oss	
alla en push att arbeta vidare.
Vi är i början att bli ett enat 
förbund som arbetar mot sam-
ma mål för att bli ett starkare 
förbund.

Lillemor Bohlin

Funktionärsutbildning - ett 
sätt att ena förbundet mot en 
samsyn som för förbundet 
vidare

En powerpoint, ett USB, telefon, 
papper, penna och en mapp 
full av papper ger en dag full av 
utbildning



Förbundsstämma 2018

Avdelningsstämmor 2018
Kristianstad Helsingborg

FRO Helsingborg håller 
avdelningsstämma

Måndagen den 29 januari
klockan 19.00

Plats: i Bergasalen
Berga i Helsingborg

Efter mötet bjuder avdelningen 
på smörgåstårta med dricka

Väl mött
Styrelsen

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

FRO Kristianstad håller avdel-
ningsstämma

Tisdagen den 6 februari klockan 
19.00

Plats: I avdelningslokalen på 
Soldathemmet vid högskolan.

Efter mötet bjuder avdelningen 
på	kaffe	och	fika

Väl mött 
Styrelsen

På hemsidan kan ni se alla 
stämmodokument efterhand de 
kommer in.
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FRO Norra Skåne håller För-
bundsstämma.

Härmed kallas till ordinarie 
förbundsstämma söndagen den 
25 februari kl 13.00 på Berga i 
Helsingborg.
Kallade som ledamöter i stäm-
man är avdelningarnas dele-
gater (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 kommer 
att bli publicerade på förbun-
dets 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 januari startar vi vår verk-
samhet igen och tänker ha kul 
ända tills nästa jul.

Vi startar med att spela biljard 
som vi alltid gör.

Sjukvård
Att kunna ta hand och sig själv 
och sina kompisar är viktigt, 
även då olyckan är framme
En kväll kommer vi att titta på 
sjukvård och prova på att plås-
tra om varandra.

Teknik
Några gånger under våren kom-
mer vi att ha teknik.
Det är Gösta som letar i sina 
gömmor för att kunna visa och 
berätta om något gammalt eller 
nytt. Att det är något med teknik 
det utlovas

Utställning
Då vi behöver ha utställningar 
för	att	bli	fler	är	ett	faktum.	Detta	
gör att vår utställningsmaterial 
måste vara up to date.
Vi tittar över den och uppdaterar 
för att vara en förening i tiden.
I maj får vi chans att testa den 
på Regementets dag på P7.

Samband
Under våren tittar vi på olika 
sambandssystem.
Ra 180 och PC dart är ett av 
dem vi kommer att titta närmare 
på.
DMR är ett annat sambandssys-
tem vi kommer att stifta närmare 
kontakt med.
Hemvärnets nya informations-
stystem ISHV är ett helt out-
forskat område och det råder vi 
bot på.

Trafikövning
En sak är att veta hur ett sam-
bandssystem ser ut och funger-
ar är en sak. Att kunna prata i 
det är en helt annan.
Vi kommer att lära oss sig-
naleringens grunder och prata 
med varandra i radio.

Trafikövning
Nu har vi lärt oss hur radion 
fungerar och ser ut, samt hur vi 
ska prata i den.
Det är dags att testa på 
lite avstånd och då är en 
trafikövning	bra.
Vi har hela Näsby fält att öva på 
och det ska vi göra

Hemma hos
Till sommaren har vi våra tradi-
tinsenliga Hemma hos
Vem vi är hemma hos sommar-
en 2018 är inte fastställt ännu.
Här är vi precis som det låter 
hemma hos varandra.
Vi får en inblick i hur det ser ut 
hos	varandra	och	om	det	finns	
något speciellt att titta på, radio, 
teknik mm.
Vi slipper dessutom sitta i en 
källarlokal hela sommaren

Sportlov
Under sportlovsveckan har vi 
öppet hus och alla skolung-
dommar är välkomna att titta in. 
Denna vecka har de möjlighet 
att se vår verksamhet.

Vi hälsar alla välkomna till vår 
avdelningslokal varje måndag .
Här	i	tidningen	finns	vår	planer-
ing.
På	webbsidan	finn	även	planer-
ingen samt de ändringar som 
behöver göras under tid.
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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

Våren i Helsingborg
Redaktoinen har tyvärr inte fått 
in planeringen innan tidningen 
ska till tryck.

Verksamheten startar upp 
måndagen den 15 januari.

På webbsidan kommer planer-
ingen att publiceras så snart 
den är klar.

Vi	finns	i	avdelningslokalen	
varje måndag och alla är givet-
vis välkomna att vara med i vår 
verksamhet



8

Besök hos 
Svalan

Genom vår kollega i FRO 
Malmöhus, Mats Nordström, 
kom vi i kontakt med ett LGC 
(Luftfruppscentral) i Åstorp.

En lördag åkte vi från båda hörn 
i FRO Norra Skåne och sam-
manstrålade utanför.
Mats ledsagade oss ner i under-
jorden.

Föredrag
Vi samlades runt en karta öven 
nordöstra delen av Skåne för att 
få en föreläsning om Svalan.
Mats berättade att just denna 
plats var verksam under åren 
1954-1994 och då kunde upp till 
100 personer vara på plats för 
att arbeta i skift.

Svalorna
Tornsvalorna satt i sina torn runt 
omkring och observerade för att 
larma	in	om	det	kom	flygplan.
Nere i Svalan sorterades datan 
in i kartan för att få en översikts-
bild och för att kunna rapportera 
vidare till LGC (luftgruppscen-
tral).

Vad hände sen?
När Svalan lades ner 1994 
började de plocka ner allt och 
transportera bort.
En kamratförening tog tag i 
det hela och började rusta upp 
Svalan igen för att få den till 
ursprungligt skick.
Sedan 2012 har Svalan funnist 
i nuvarande utförande och tagit 
emot studiebesök.

Rundvandring
Efteråt	fick	vi	gå	runt	för	att	själ-
va sätta oss in i hur det var att 
ha detta som arbetsplats.
Här hittade vi en växel som 
Inga-Lill kunde operera.
Kompanichefen eller vaktha-
vande befäl hade ett eger rum 
med skrivmaskin och telefon.

Boken
Mats Nordström har skrivit en 
bok om alla LGC i Sverige.
För att kunna göra detta har han 
förlagt semesterresor runt hela 
Sverige för att få information 
och bilder.
Här hittade han även utrustning 
att ta med tillbaka till Svalan, allt 
för att få det hela komplett.
Tack för besöket

Lillemor Bohlin

Tornen
Av	tornen	blev	de	flesta	rivna	
men	en	del	finns	kvar	för	de	
som vill titta närmare.
Några torn blev placerade på 
redan	befintliga	byggnader	
såsom vattentorn, silosar eller 
på taket av ett hus.
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FRO Skåne
Vi kan tyvärr konstatera att vi 
blir färre i våra avdelningar 
och förbund. För att kunna 
överleva och ha förmåga 
att leda våra förbund har 
FRO Norra Skåne och FRO 
Malmöhus beslutat att bilda 
ett nytt förbund med ett nytt 
namn.

Bakgrund
Vi har pratat om det i något 
år	var	för	sig	och	en	dag	fick	
vi reda på att vi gick i samma 
tankar.
Vi beslöt att träffas för att prata 
vidare om saken tillsammans.

Träff
En dag träffades vi i Höllviken, 
förbundsstyrelserna i de båda 
förbunden.
En gedigen agenda fanns för 
dagens diskussioner.
Målsättningen var att bilda ett 
förbund med fyra avdelningar.
Förbundet ska heta FRO Skåne 
men avdelningsnamnen är ännu 
inte beslutade. Detta har vi ett 
möte den 25 november och då 
ska namnfrågan lösas

Många beslut
Vi hade under dagen en hel 
del beslut att ta för att kunna få 
starten av det nya förbundet att 
gå smidigt och i enighet.
Stadgar, styrelsesam-
mansättning, stämmor och 
ekonomi.

Arbetsgrupper
Hur gör vi med våra uppdrag-
sverksamheter?
Här beslöt vi att starta en ar-
betsgrupp för hemvärnet och en 
för civil verksamhet.
Här kan vi samarbeta och bli 
enhetliga i hela Skåne vilken blir 
bra för verksamheten.

Framåt
Det som gjordes var en tidsaxel 
för att få koll på vad som måste 
göras och när.
Det första är namnfrågan som 
måste in i våra stadgar som det 
ta beslut på under våra nästa 
stämmor.

Klart
Om allt går som det ska, 
och det hoppas vi på, bil-
das det nya förbundet FRO 
Skåne 2020 under våra för-
bundsstämmor.
Detta är ett Riksstämmoår och 
vi ser fram emot att komma 
på stämman som ett enat och 
förstärkt förbund.

Lillemor Bohlin
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Utställning 
hos Scouterna
I år fanns Scouter Jamboree 
2017 i Rinakby utanför Kristian-
stad.

Detta	ville	vi	inte	missa	och	fick	
en chans genom P7 att få vara 
med och visa upp oss.
P7	fick	ett	centralt	ställe	att	ha	
sin uppvisningslastbil hela veck-
an och beslöt att ha olika teman 
varje dag.

Söndagen var det hemvärnet 
och frivilligorganisationernas 
dag.

Tillsammans med några andra 
organisationer intog vi scoutbyn 
med vår utställning och en del 
kommunikationsutrustning.

Mitt i byn vid den stora scout-
shopen fanns vi rakt i blick-
punkten.

En hel rad av besökare hade 
intresse av att se vår verksam-
het under dagen.
Barnen var intresserade av att 
titta på radio och fälttelefon och  
få en chans att prova dem.

En del av ledarna hade lite 
insikt i vår verksamhet och ville 
prata om oss och vår utrust-
ning.

Mats visar vår 
utrustning och 
berättar om vår 
verksamhet för 
några intresse-
rade scouter

Under en runda där vi tittade 
in lägret lite hittade vi radio-
amatörerna.
I deras tält kunde scouterna 
testa	telegrafi	i	en	dator.	Detta	
tyckte vi såg spännande ut och 
håller på att leta efter utrust-
ning och programvara.

På sikt gav detta evenemang 
en ny medlem och dessutom 
var han ungdom.
Stort för oss, hoppas han 
smittar av sig till andra och vi 
kan starta ungdomsverksamhet 
igen.

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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We wish you a 
Merry Christmas
And a 
Happy New Year

Detta är det tredje numret jag 
skriver helt själv och fastän 
det känns tungt har det fak-
tiskt fungerat.

Under våren händer en hel del 
i vårt förbund. Båda avdeln-
ingarna har verksamhet under 
måndagar.
Ni vet väl att ni kan åka till 
vilken avdelning ni vill för att ha 
verksamhet.
Gå gärna in på webbsidorna 
och titta vad som bjuds, pra-
ta med några kompisar och 
samåk. 

FRO Skåne
Det som är nytt för oss och 
även för FRO Malmöhus är den 
stundande sammanslagningen 
och bildandet av det nya för-
bundet. Läs i detta nummer om 
starten av detta projekt

Stämmor
Det som ligger framför oss är 
alla stämmor på olika nivåer.
Det är här ni medlemmar har 
tillfälle	att	ha	inflytande.
Kom till avdelningsstämmorna 
och få den styrelse som du tyck-
er kan föra avdelningen framåt.

Delegater
Det är även på avdelningsstäm-
man som vi väljer de som har 
rösträtt och avdelningens man-
dat på förbundsstämman.
Vem tycker du ska få vara med 
och påverka?
På förbundsstämman väljs de 
delegater som ska föra förbun-
dets talan på Riksstämman i 
maj.

Nu behöver redaktören börja 
julpynta för att komma i jul-
stämning.	Det	behövs	för	att	fira	
jul och öppna alla julklappar från 
tomten



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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Rakelkväll

En måndag tittade vi på Rakel i 
Kristianstad.
Anders Bohlin är rakelinstruktör 
i hemvärnet och då passar vi på 
att låna in honom.
Alexander och Gösta är två av 
dem som ville vara med och 
lära sig mer om Rakeln.

Lillemor Bohlin


