
 
 

 

Stockholm 2015-06-17 

 

7:e medlemsbrevet och 6 månader kvar till Jul… 

 

 

Hej allesammans! 

 

 

Detta medlemsbrev skall jag försöka skriva med en ”gó gubbe” på axeln, (pratade just med en 

medlem i Göteborg) annars så kan det finnas risk för att orden väljs med för mycket 

”omsorg”… Det skall ju vara lite roligt och intressant att läsa, hoppas jag. Brevet blir lite 

längre, för det finns en sommar som behöver fyllas upp… 

 

Målet för detta brev är att informera lite om vad som sker och vad som kommer att ske mellan 

möten för förbundsstyrelsen. Man blir ju inte klokare på att enbart läsa protokoll och de 

berättar ju om VAD som har hänt inte HUR.  

Först: Jag tycker personligen att det är riktigt trevligt att samlas i storgrupp, prata igenom det 

som behövs (mycket annat uppkommer också…) men tiden flyger iväg. 

Det finns så mycket erfarenhet och kunskap som behövs ”vädras” som senare kan omvandlas 

till ”tips” för andra i framtiden. 

Dock, är man lite skeptisk till att yngre medlemmar som vill ”ta över” rodret har eller kommer 

att ha den tiden. Tyvärr, så finns den inte heller hos mig, oavsett hur mycket man jobbar på att 

bli ”tidsoptimist”… Som jag har sett sedan förra verksamhetsåret och fram tills idag, så är det 

endast en liten grupp på ett fåtal medlemmar som gör i stort sett ”allt” jobb. Det håller inte… 

 

För att effektivisera vårt intressanta uppdrag (av olika former i samhället) med den bredd vi 

försöker att marknadsföra (nya tag och nytt tänk behövs) så går vi in i nästa ”fas/ steg” i den 

”Nystart” som jag blev invald för på förbundsårsmötet. För att dra upp nya riktlinjer från ”det 

gamla” med start redan nu då man har hela sommaren på sig att ”komma in” i handlingen. 

Lägger ut det här, så har alla samma ingångsvärde, när vi samlas i olika sammanhang. 

 

 

Nästa steg är att: 

- Förbundsstyrelsemöten håller en maxtid (om inte annat av akut slag) på två timmar. 

- Alla ansvariga inom eget ansvarsområde (exempelvis: militära, amatörradio och 

ungdomar), skickar in en rapport via mail till sekreteraren. Det sker innan två veckor 

före kommande förbundsstyrelsemöte, (nästa möte: 4 augusti). Behövs ett beslut från 

förbundsstyrelsemötet, skall det framgå på egen punkt i rapporten. Då hinner alla 

förbundsstyrelsemedlemmar att ”läsa in sig” på ämnet och återkomma ifall det finns 

frågor som behövs avklaras. 

 



 
 

- Mötesplan- och verksamhetsplan skickas ut till berörda av sekreteraren för att kunna 

hålla tidsplanen. 

- Finner man att det finns fler frågor som behöver besvaras innan beslut kan tas, 

bordläggs ärendet och återsänds till den som ställt frågan. 

- Lokaler: någon form av ny lokal behövs hittas, som skall ersätta den på 

Silversmedsplan 36, Vällingby. Det är främst den totala kostnaden som utgör vad det 

blir. Ytan är i behov på minst 100 kvadratmeter, (nuvarande ca: 200, men med mycket 

väggar inkluderat). Kom med förslag, nära den gamla adressen/ kommunikationer. 

Kom ihåg att säga att vi är en förening, inte ett företag. 

- Fram till i höst skall det märkas upp vad av allt som finns på Grimsta som behövs vara 

kvar. Vad används och när? Det tänket sätts igång nu för att finna svar till hösten. 

Kanske en grupp intresserade kan göra det på en dag eller ett par kvällar? 

- Nya medlemmar är på väg in till FRO Stockholm och fler kommer att gå utbildning, 

för att ta en viktig befattning inom Hemvärnet. Det finns många platser kvar och 

spännande uppgifter med utmaningar som väntar. 

 

Slutligen: 

Vi var och representerade på amatörradions ”Field day” i Svartlösa, dom som vet mer och 

var där kan berätta mer. 

Nya broschyrer har kommit hem, riktigt snygga! 

Ett tack till framtagningen av dessa ny uppdaterade, enkelt att värva nya och informera 

gamla medlemmar. 

 

 

Önskar er alla: Lycka till med utbildningen i sommar! 

 

Ha en bra & trevlig sommar! 

 

 
 

 

Mvh/ 

Ricard Koljo 

Förbundsordförande 

FRO Stockholm 

ricard.koljo@fro.se 
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