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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 arbetar 
vid kartan under en hem-
värnsövning

Redaktör Lillemor 
Bohlin fortsätter med att 
sätta ord i tidningen



Kalender
Januari
7 Avdelningsaktivitet Ksd
14 Städning  Ksd
16 Styrelsemöte  Förb 
20 Möte FRO Skåne Förb
21 Bangolf  Ksd
 Styrelsemöte  Hbg
22 Styrelsemöte  Ksd
28 Uppstart våren Hbg

April
1 Avdelningsaktivitet Hbg
 Avdelningsaktivitet Ksd
8 Avdelningsaktivitet Hbg
 Rakel   Ksd
15 Avdelningsaktivitet Hbg
 Studiebesök  Ksd
23 Styrelsemöte  Ksd
29 Styrelsemöte  Hbg
 Inför krisber. v Ksd

Juni
3 Ra orientering Ksd
4 Styrelsemöte  Ksd
6 Nationaldagen Ksd
10 Städa   Ksd
15 Öppet hus  Ksd
17 Äventyrsgolf  Ksd
24 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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Februari
4 Avdelningsstämma Hbg
 Teknik   Ksd
5 Avdelningsstämma Ksd
11 Föredrag  Hbg
 Sambandsrutiner Ksd
18 Avdelningsaktivitet Hbg
 Öppet hus sportlov Ksd
24 Förbundsstämma Förb
25 Styrelsemöte  Hbg
 Info efter stämman Ksd

Mars
4 Avdelningsaktivitet Hbg
 Data   Ksd
11 Workshop  Hbg
 Radio   Ksd
12 Styrelsemöte  Ksd
18 Avdelningsaktivitet Hbg
 Städning  Ksd
25 Styrelsemöte  Hbg
 Sjukvård  Ksd

Maj
5 Reg dag P7  Förb
6 Avdelningsaktivitet Hbg
 Data   Ksd
10 Utställning  Ksd
13 Hemvärnets fordon Hbg
 Antenner  Ksd
20 Avdelningsaktivitet Hbg
 Teknik   Ksd
27 Våravslutning Hbg
 Antenner  Ksd
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Möte 
FRO 
Skåne
Ännu ett arbetsmöte har vi 
haft i vårt arbete med att bilda 
FRO Skåne.
För ett år sedan startade vi 
denna process.

Den gången la vi upp en tid-
slinje för att ha någon att hålla 
fast vid. Många saker skulle 
ordnas och tittas över, allt från 
styrelsesammansättning till 
ekonomi. 
De båda förbunden har i ett år 
tittat över alla punker och gjort 
sin “hemläxa”.

Nytt möte
Nu samlades vi igen för att följa 
upp hur det gått.
Vi känner att vi är väldigt eniga 
i de stora frågorna som styrel-
searbete, stadgar, ekonomi.

Nya namn
Vi har påbörjat arbetet med att 
ändra avdelningsnamnen så de 
blir mer sammanhängande med 
vårt nya förbund. 
Här kommer vi att vara FRO 
Nordväst, FRO Nordöst, FRO 
Sydväst och FRO Sydöst.

Stämman
Det som ligger framför oss nu 
är stämman där vi blir ett nytt 
förbund.
För att fira detta riktigt ska vi 
hyra in oss på kursgården i Höll-
viken.
De båda förbunden FRO Nor-
ra Skåne och FRO Malmöhus 
kommer att under förmiddagen 
ha sina avslutande stämmor där 
förbunden läggs ner. 
Vi äter lunch utan att ha ett för-
bund och har en uppstartsstäm-
ma efteråt.
När vi åker därifrån har vi startat 
FRO Skåne och ett nytt kapitel i 
våra FRO liv startar.

Stämmodokument
Alla dokument kommer att fin-
nas på vår webbsida fro.se.
Dett gäller både stämman för 
FRO Norra Skåne och stäm-
man för FRO Skåne.

Valberedningen
Valberedningen för FRO Skåne 
har startat sitt arbete och letar 
med ljus och lykta efter per-
soner som vill föra FRO Skåne 
framåt. Är det du??
Ta då kontakt med valbered-
ningens anders.bohlin@fro.se
och tala om vilken funktoion du 
vill ha.

Nästa möte då vi slutför allt 
inför stämman är söndagen 
den 20 januari klockan 09.30 i 
Kristianstad.



Förbundsstämma 2019

Avdelningsstämmor 2019
Kristianstad Helsingborg

FRO Helsingborg håller 
avdelningsstämma

Måndagen den 4 februari
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 5 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.

Detta år är ett speciellt år för 
FRO Norra Skåne. Detta är vår 
absolut sista stämma.
Efter denna stämma lägger vi 
ner vårt förbund, så vi har en-
dast en punkt på dagordningen. 
Det positiva är att vi har ett nytt 
möte någon timme senare där 
vi öppnar upp FRO Skåne. Här 
har vi alla punkter med på da-
gordningen.

Kallelse
Härmed kallas till ordinarie för-
bundsstämma söndagen den 24 
februari kl 10.00.
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
Ännu en vår startar vi upp 
med vår verksamhet i FRO 
Kristianstad.

Vi kommer att ha väldigt olika 
verksamhet för att passa alla i 
vår avdelning, även ni som inte 
är så aktiva ännu.

Radiokommunikation
Detta är ju vår huvudsys-
selsättning.
Här kommer vi att titta på hur 
vi pratar i radio, sambandsruti-
nerna. Detta gäller det militära 
sambandet.
Vi kommer en kväll titta på lite 
olika radioapparater vi har i 
hemvärnet och hur de fungerar.
Slutligen kommer vi att anordna 
en radioorientering ute på vårt 
fält. Här testas sambandet på 
lite avstånd och vi måste förlita 
oss på den utrustning vi har.

Civilt samband
Vi kommer även att titta när-
mare på vår civila verksamhet.
Detta speciellt under kris-
beredskapsveckan då vi kom-
mer att finnas inne i stan för att 
visa upp oss.

Utställning
När P7 i Revinge har Rege-
mentets dag kommer vi att 
finnas på plats för att visa vilka 
vi är.
Detta gör vi tillsammans med 
hela FRO Skåne och alla skåns-
ka hemvärnsbataljoner.
Ett samarbete vi haft förut och 
som visat sig vara en framgång.

Teknik
Vad vore FRO utan teknik, 
inget.
Därför har vi några kvälla in-
planerade där Gösta kommer 
att visa och berätta

Data
Man blir aldrg färdiglärd säger 
de och det stämmer nog.
Vad finns mer i datorn som vi 
inte kan ännu??

Lite kul 
Som uppstart kommer vi i år att 
åka till Vinslöv och spela ban-
golf inomhus
Detta låter spännande och det 
är nytt för många av oss.

Vi kommer att ha vår äventyrs-
golf i juni som vi har haft i ett 
antal år hittills

Avdelningsverksamhet
Några kvällar har vi lämnat 
tomma och kallar dem avdeln-
ingsaktivitet.
Dessa är öppna för vad som 
helst, nästan.
Kom gärna med förslag på vad 
ni vill göra så försöker vi fixa till 
det.

Avdelningen hoppas på en bra 
vår med mycket aktivitet och 
många roliga möten med er, 
våra medlemmar.
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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
I kalendern kan ni se vad 
avdelningen har planerat.
Har ni frågor och undringar 
kontakta gärna avdelningen.

Tyvärr har inte redaktionen fått 
mer information än den som 
står i kalendern.



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 mitt sista julnummer 
som jag nu skriver.
Till våren läggs FRO Norra 
Skåne ner och med den FjoR-
tOn-bladet.
Det känns lite sorgligt då jag 
varit med och skrivit tidnin-
gen sedan julnumret 1987. 

Samtidigt är det ett spännande 
arbete som vi har framför oss, 
bilda ett nytt förbund och få det 
att fungera.
Jag har personligen endast 
positiva tankar vad gäller vårt 
nya förbund, det kommer att bli 
väldigt bra.

Förutom bildandet av det nya 
förbundet har vi många spän-
nande saker som händer i de 
norra delarna och våra avdeln-
ingar här.

Kolla i vår kalender och det 
finns garanterat något för just 
dig att komma till våra avdeln-
ingslokaler för att genomföra.

Vi har en del utställningar och 
rekryteringsmöjligheter fram-
för oss och här behövs alltid 
personal.
Är du intresserad av att prata 
för FRO och vår verksam-
het så hör av dig till någon i 
styrelsen.
Vi har både civila och militära 
rekryterningar framför oss i vår.

Nu tänker redaktionen ta jullov 
och efter jul ska jag göra det 
definitivt sista numret av denna 
tidning.
Har inte änn bestämt vad den 
ska innehålla men det kommer 
nog

Ha en fantastisk jul allihop



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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Rekrytering
Anders Bohlin som är led-
ningssystemsbefäl i 49 hem-
värnsbataljonen och Bertil 
Troberg i FRO Kristianstad 
visar en terrängbil för några 
ungdomar på Hemvärnets dag 
i höstas


