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Förbundsstyyrelse FRO 
Norra Skåne

Ordförande, medlemshanter-
ing, IT
Bosse Alväng
0431-838 73
0705-28 38 73
bosse.alvang@fro.se

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

Sekreterare
Ulf Palm
0709-259220
ulf.palm@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
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, 
september, 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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Framsidan
FRO flaggan vajar högt och vi 
syns.
Här på Regementets dag i 
Revinge

Redaktionen blickar framåt 
med stor tillförsikt.



Kalender 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 
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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Juni
4 Trafikövning  Ksd
 Föreningskväll Hbg
5 Styrelsemöte  Ksd
 Styrelsemöte  Hbg
11 Avdelningsverks Ksd
 Avslutning  Hbg
18 Äventyrsgolf  Ksd
25 Hemma hos  Ksd

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

April
7 Antenner  Hbg
9 Utställningen  Ksd
 Föreningskväll Hbg
16 Antenner  Ksd
 Föreningskväll Hbg
21 Utställningen  Hbg
23 PC dart  Ksd
 Swale   Hbg
24 Styrelsemöte  Ksd
30 Signalering  Ksd
 Föreningskväll Hbg

Maj
7 Antenner  Ksd
11 Styrelsemöte  Förb
14 Avdelningsverks. Ksd
 Föreningskväll Hbg
16 Styrelsemöte  Förb
21 DMR   Ksd
 Föreningskväll Hbg
28 Städ och röj  Ksd
 Föreningskväll Hbg
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Utställningar 
i vår

Att vi visar upp oss är jätte-
viktigt om vi ska kunna nå 
våra mål som vi har antagit 
vid vår stämma.

Dessa mål är att vi ska rekrytera 
2 nya signalister per hemvärns-
bataljon i år. Vi ska även få till 
våra civila avtal.

Syns vi så finns vi
Detta innebär att vi måste finnas 
på plats där det finns tillfälle att 
visa upp oss.

P7
Ett sådant event är Rege-
mentets dag den 5 maj på P7 i 
Revinge.

FRO på plats
FRO kommer att finnas på plats 
under dagen.
Tillsammans med FRO 
Malmöhus och våra 4 hem-
värnsbataljoners sambandssek-
tioner har vi ett tält.
Här visar vi upp hela vår bredd, 
allt från det vi använder i hem-
värnet idag och det civila vi har 
att erbjuda.

Insatta och kunniga
Vi finns till hands hela dagen i 
militära uniformer och civilkläd-
da för att kunna svara på frågor 
och prata med besökarna.

Nya medlemmar
Förra året gav detta evenemang 
2 nya signalister till Skåne samt 
4 nya medlemmar.
Inte illa för en dags arbete.

Hemvärnets dag
Lördagen den 1 september 
kommer våra båda hemvärns-
bataljoner ha öppet för allmän-
heten.
I Rinkaby i Kristianstad och på 
Berga i Helsingborg finns även 
FRO med för att visa upp oss 
och förhoppningsvis få fler avtal 
till våra bataljoner.

Kom och va me
Alla är hjärtligt välkomna att 
besöka oss och hjälpa oss att 
bli fler.



Avdelningsstämmor 2018
Kristianstad

Helsingborg
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Tisdagen den 6 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 Susanne Månsson
Kassör Ann Månsson

Ledamöter Gösta Strandberg
  Jörgen Wognsen
  Gustav Ohlsson
  

Måndagen den 29 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 Cettil Hansson
Kassör Lars Teinvall

Ersättare Anders Bohlin 
  Lars-Inge Anders- 
  son

Revisorer Bertil Troberg
  Carl-Gustav Nils- 
  son

Ersättare Inga-Lill Nilsson

Valberedning Inga-Lill Nilsson
  Gunnar Mårtens- 
  son
Ersättare Therese Holmberg 

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

Ledamöter Joel Lovén
  
Ersättare Lennart Lybeck

Revisorer Stefan Hardung
  Richard Kirkevall

Ersättare Per Giessing

Valberedning Preben Pålsson
  Stefan Hardung
  Per Giessing

Uppdrag i styrelsen
Materiel Ulf Palm
Stationsansv. Lars Blücher
Samband Ulf Palm
webansvar Bosse Alväng
  Lars Blücher
  Ulf Palm
Medlemmar Bosse Alväng
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Förbundsstämma 2018

Söndagen den 25 februari 
hölls förbundsstämman för 
FRO Norra Skåne på Berga i 
Helsingborg.
Bosse Alväng ledde förhand-
lingarna och 

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.

Den nya styrelsen ser ut så 
här

Ordförande Bosse Alväng
v ordförande Lillemor Bohlin
Sekreterare Ulf Palm
Kassör Anders Birgersson

Ledamöter Mats Nilsson
  Lars Blücher
  Gustav Ohlsson

Ersättare Jörgen Wognsen 
  Stefan Hardung

Revisorer Bertil Troberg
                  Carl-Gustav Nilsson
Ersättare Cettil Hansson

Valberedning 
Anders Bohlin
Lars-Inge Andersson
Lars Teinvall
  
Delegater till riksstämman   
Bosse Alväng
Ulf Palm

Ersättare 
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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.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 Helsingborg, 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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Nu är våren på ingång hemma 
hos mig i alla fall. Blommorna 
börjar komma upp och solen 
skiner ibland. Den har tagit 
sin tid att ta sig hit men nu 
ska den nog stanna

Visst är det så att man får 
förnyad energi när solen kom-
mer fram.
Jag tänker använda mig av den 
extra tillförda energin med att ta 
tag i alla dessa saker som aldrig 
blir klara.

Regementets dag
Snart är det maj månad och då 
har vi utställning i Revinge på 
Regementets dag. 
Vår utställning måste göras om 
och bli klar tills dess, detta är en 
uppgift jag ska ta mig an nu.

Stämmorna
Vi har fått nya styrelser som ska 
starta upp sitt arbete för att föra 
FRO framåt, var med på deras 
resa och hjälp till.

Vi har ett Riksstämmoår, här har 
förbundet en stor uppgift att se 
till att vår centralstyrelse blir den 
vi vill att den ska vara.

Verksamheten
I kalenderna kan ni läsa om allt 
som händer i våra avdelningar. 
Det finns något som passa för 
alla.
Ta tillfället i akt och bli en 
medlem som kommer på våra 
verksamheter!!

Vill du bli signalist i hemvärnet 
eller i någon civil verksamhet?
Kom till oss och hör vad vi har 
att erbjuda.



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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Funktionärskonferens
I höstas hade vi funktionär-
skonferens i vårt förbund.
En viktig träff för att utvecklas 
som förbund.
I höst kör vi igen med en ny 
agenda


