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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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September
1 Utställning   Ksd
3 Efter utställning Ksd
10 Antennarbete Ksd 
16 Utställning  Ksd
17 Antennarbete Ksd
24 Teknik   Ksd

Oktober
1 Radiogenomgång Ksd
8 Radioorientering Ksd
9 Styrelsemöte  Ksd
10 Styrelsemöte  Förb
15 Krisberedskap Ksd
22 Sjukvård  Ksd
29 Data   Ksd

November
5 Rakel   Ksd
12 Föredrag  Ksd
19 Avdelningsaktivitet Ksd
20 Styrelsemöte  Ksd
26 Studiebesök  Ksd

December
3 PC dart  Ksd
5  Styrelsemöte  Förb
10 Bowling  Ksd
17 Avslutning  Ksd

Ej datumsatta aktiviteter

Möte med nya FRO Skåne 

Funktonärsutbildning
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Hösten i Kristianstad
Verksamheten har dragit 
igång och vi ser fram emot att 
få träffa alla våra medlemmar 
i höst.

Vi försöker alltid få till en bland-
ning av aktiviteter så det ska 
passa alla.

Radio
Givetvis måste en radioorgani-
sation syssla med radio.
I höst satsar vi på vår militära 
sambandspark
En kväll har vi förevisning och 
genomgång av lite olika radio-
stationer som hemvärnet har.
Vi tittar och använder den under 
en kväll

Radioorientering
En kväll ger vi oss ut på vårt 
(och P6 gamla) fält.
Här ska det nu signaleras på 
olika stationer på lite olika sätt.
En spännande kväll kan utlovas

Pc dart
En kväll tittar vi på systemet PC 
dart.
Här använder vi radio och data 
tillsammans och kan på så sätt 
kommunicera

RAKEL
Vi tittar på rakelstationerna och 
deras funktioner.
Ibland har vi tur och kan an-
vända någon polis eller annat 
förbund som motstation

Utställningar
Vi har en del utställningar i höst.
Vi finns när hemvärnet har 
Hemvärnets dag i Rinkaby 1 
september.
I vårt tält kan besökarna få 
kännedom om vad FRO är och 
vår roll i hemvärnet. Förhop-
pningsvis rekryterar vi nya 
signalister till våra uppdrag.
Förra året lyckades vi rekrytera 
en som nu är klar med sina 
utbildningar och ska i höst göra 
sin första KFÖ.

Antenarbete
Vår antennpark behöver ses 
över och vi ska sätta igång vårt 
DMR nät.
Detta kommer vi att ägna någon 
måndag år så vi äntligern kom-
mer igång och kan använda de 
radioapparater vi köpt in.

Krisberedskap
Krisberedskapsveckan gav 
mersmak och vi kommer att ha 
information om detta under en 
måndag.
Vi var med och hade utställning 
i stan under veckan i juni. 
Här finns mycket att berätta och 
samtala om.

Sjukvård
Kan man få för mycket ut-
bildning och information om 
sjukvård?
Nej, det är ju en fäskvara som 
behöver påminnas om med jäm-
na mellanrum. 
Nu är det tid fär oss att se om 
kunskaperna sitter kvar och vi 
vet vad vi ska göra om det det 
är vi som kommer först på en 
olycksplats.

Teknik
Vad vore vår avdelning utan 
teknikprat.
Vi har i vår avdelning turen att 
ha en medlem med ett helt hus 
fullt med teknikprylar. Vi har inte 
ens sett hälften än så vi kör på 
ett tag till. Spännande att se vad 
som dyker upp i höst.

Alla medlemmar
Vår önskan är att alla våra med-
lemmar ska tycka att vårt pro-
gram är värt att dyka upp på.
Vi finns i vår lokal varje vecka 
och ser fram emot att just DU 
ska komma och medverka.

Varmt välkomna 
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Hemma hos

Även denna sommar har FRO 
Kristianstad haft Hemma 
hos.
Värmen och solen har inte 
avskräckt oss.

Den tycks dock har gått i 
naturvetenskapens tecken (kan 
det vara värmen)
Turturduvorna och igelkotten 
kom på besök.
Hunden fanns redan hos 
husse.
Valnötsträd odlas hos en delt-
agare.

Leka måste man även om det 
är varmt, lite 5 kamp som pig-
gar upp även om det inte går 
så bra som man skulle vilja

Ny roll-up
Under sommaren kom ett paket 
med en roll-up vi beställt.
Givetvis ville vi titta genast och 
se hur den ser ut.
Den kommer att blir bra under 
våra utställingar i höst
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FRO Norra Skåne´s info
Mailinglista 14info@fro.se

Vi annonserar ut när vår lokala 
skrift Fjorton-bladet finns utlagd 
på nätet samt annan allmän 
information som inte måste gå 
via “snigelpost”

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

Medlemsavgiften
Styrelsen i FRO Norra Skåne 
vill göra alla medlemmar 
uppmärksamma på att in-
betalningskortet på medlem-
savgiften inte kommer med 
i detta nummer som det har 
gjort innan.

Styrelsen har bestlutat att ändra 
runtinerna vad gäller inbetaln-
ingskortet.

Anpassning
Då styrelsen vill anpassa sig 
till övriga förbund så kommer 
inbetalningskortet med decem-
bernumret av FjoRtOn-bladet.

I brevlådan
Tidningen kommer att vara hos 
er innan den 1 december.  
Här ligger inbetalnigskortet för 
er och er familj.

Sista betalningsdag
Betlaningen ska som vanligt 
vara gjord senast 31 december, 
så här är ingen skillnad.

Tidig betalning
Vill ni betala in er avgift innan 
inbetalningskortet kommer så 
går det bra.

Då gör ni så här
Ni betalar in på FRO Norra 
Skånes bankgiro 
543-8577

Summan ni betalar är beroende 
på om du betalar enskilt eller 
med familj.

Enskild medlem 260:-
Familjemedlem 390:-

Styrelsen
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Öppet hus i Kristianstad
Text Lillermor Bohlin
Bild Bertil Troberg

Kristian-
stadsbladet 
på besök, 
bra reklam

I juni hade FRO Kristianstad 
åter Öppet hus, ett arrrange-
mang som bestått i flera år. 

Vi sambarbetar med sändara-
matörklubben SK7BQ.
De har sin årliga bakluckelop-
pis och vi visar upp oss och 
vår verksamhet.

Mycket gemensamt
Strålande sol och många 
besökare var på plats.
En hel dag med radio och 
teknikprat i alla hörn.
En dag som denna har alla 
samband och teknik gemens-
amt och alla samtal flyter på.
Det handlas nytt och gammalt 
och många prylar byter ägare. 
Leende människor går hem 
med en ny pryl att vårda och 
pyssla om.

Försvarsupplysning och 
rekrytering i våra uppdrag

För vår del får vi berätta vad vi 
i FRO står för både civilt och 
militärt. 
Vi hade våra nya Roll-ups och 
broschyrer på plats. En dator 
med filmer och givetvis oss själ-
va som berättade och bjöd in.
Ska bli spännande att se i 
förlängningen om det gav något.
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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 bataljon- och-
kompanistaber.
I hemvärnet har vi bevaknings-
kompani och instatskompani.
Instatskompanierna är ett mer 
rörligt förband som rör sig över 
stora ytor medans bevaknings-
kompanierna är stationerade på 
objekten.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter blir att be-
manna våra ledningssystem. 
Dessa är på UK och KV, telefon 
både fast och till växel. 
Vi ahr även Rakel och en del 
databaserade kommunikations-
medel. 
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 och CBRN som be-
hövs för tjänsten.
Dessa går under hela året på 
olika platser i landet.

Våra befattningar
Du startar din karriär vanligtvis 
som signalist. Här vill vi att du 
stannar kvar i några år innan du 
eventuellt går vidare.
Då får du vidareutbilda dig till 
stab och sambandsgruppchef.
Det finns även en väg till att blir 
sambandstekniker.
Vill du senare gå vidare blir du 
ledningssystemsbefäl och här 
kan du även välja att bli signal-
skyddschef. Den högsta befat-
tning FRO har i hemvärnet är C 
S6, här är du sambandschef.

Du arbetar i en stab och 
betjänar våra sambands-
medel

Lillemor Bohlin
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Intresserad?
Tag kontakt med 

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

Anders Ivarsson
andersi@bredband2.com
0705-111092
Sambandschef 48. hv bat

Våra bataljoner
I FRO Norra Skåne finns 2 av 
landets bataljoner.
En finns i västra delen med sta-
ben på Berga (Helsingborg), 
48. hemvärnsbataljonen.
Den andra har sin stab i Rinka-
by (Kristianstad), 
49. hemvärnsbataljonenVi har flera olika 

sambandsmedel

Som chef arbetar 
vi med planering 
i små eller större 
grupper

För att hela staben ska arbeta 
mot samma mål har vi dagligen 
stabsmöten med genomgång 
av läget

Bild
Therese 
Holmberg
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FRO Skåne
Vi går med stormsteg mot ett 
nytt FRO Skåne, om lite mer 
än ett halvår är det dags om 
allt går som planerat.

För ett år sedan startade vi 
upp arbetet med att bilda ett 
nytt förbund, FRO Skåne och 
samtidigt lägga ner FRO Norra 
Skåne och FRO Malmöhus.

Första mötet
Vi hade då ett möte där vi la 
upp riktlinjerna och gjorde en 
del beslut för att underlätta 
starten.
Det var beslut om hur stor 
styrelsen ska vara, ekonomiska 
frågor, bidrag till avdelningar, 
våra uppdrag och ansvar för 
dem.

Nytt möte
I när tid ska vi har ett nytt möte 
för att gå vidare och göra fler 
beslut.
Detta får ni läsa om mer i vårt 
julnummer av FjoRtOn-bladet.

Vill ni vara med?
Finns det någon i vårt förbund 
som känner sig taggade för att 
vara med i det nya förbundet 
som styrelsemedlem eller funk-
tionär i någon form?
Hör av er till vår förbundsord-
förande Bosse Alväng, uppgifter 
hittar ni på sidan 2 i tidningen

Denna tidsaxel gjordes 
upp på mötet hösten 2017

Två förbundsordföran-
den kollar över tidlinjen 
så allt finns med



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 texten.

Redaktionen
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Så är vi här igen, en ny orörd 
höst framför oss.

Härligt tycker redaktionen.
Förhoppningsvis många nya 
saker att skriva om till nästa 
nummer, utställningar, kurser, 
utbildningar, föredrag och 
studiebesök.

Utryckning
Redaktionen rycker gärna ut 
med kamera och penna för att 
föreviga ett event som händer i 
vårt förbund.

Hemvärnets dag
Det som är gemensamt för 
förbundet denna höst är Hem-
värnets dag. Lördagen den 1 
september slår Hemvärnet upp 
sina portar för allmänheten i 
både Helsingborg och i Kristian-
stad. 
Vi tar tillfället i akt och upprättar 
samband med de långtgående 
sambandsmedel vi har.
Kom och se vad vi använder 
oss av.

FRO Skåne
Mycket av förbundsstyrelsens 
tid i höst går åt till FRO Skåne 
och dess bildande.
Här kommer vi ju att avveckla 
FRO Norra Skåne och gå in i 
något nytt och förhoppningsvis 

spännade och bra.
Här blir det vad vi gör det till.

Nya mål
Vi hade i våras Riksstämma och 
satte nya mål för vår verksam-
het. Dessa måste efterlevas i 
alla led i FRO och våra styrelser 
i förbund och avdelning har i 
höst uppgift att göra dessa mål 
till våra. Detta för att föra FRO 
Norra Skåne och FRO Skåne 
framåt.

Rekrytering
Vi måste rekrytera, i våra mål 
står det att vi ska rekrytera 2 
nya signalister till varje bataljon 
varje år. Ett viktigt arbete där 
alla måste gå mot samma mål.
Detta gära att vi i höst kommer 
att ha en funktonärsutbildnig 
med inriktining rekrytering och 
marknadsföring 

En spännande höst
Som sagt ett roligt arbete ligger 
framför oss och vi kan åstad-
komma mycket om vi arbetar åt 
samma håll.
Som vår nya ordförande i Cen-
tralstyrelsen Mathias Eriksson 
sa vid Riksstämman:
-Det kan blir bra också



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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Gemenskap

I hemvärnet finns en underbar 
gemenskap 
När jag tittar på alla fältjackor 
och en tröja som hänger på kro-
karna ser jag gemenskap och 
mångfald. 
Så lika men ändå olika, märken 
kan variera,storlek och innehåll 
i fickorna, namnskylten som 
berättar om ägaren.

Lillemor Bohlin


