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FRO Stockholm         

          
 

 

Verksamhetsberättelse för år 2016 
 

Styrelsen för FRO Stockholm får härmed avge sin verksamhetsberättelse för tiden  

1 januari 2016 - 31 december 2016. 

  

Förbundet har under verksamhetsåret haft följande styrelse: 
Ordförande    Ricard Koljo  Avgått under året 

Vice ordförande  Linus Eriksson  tf Ordförande 

Sekreterare   Preben Sörensson Avgått under året 

Kassör     Hans Gejdebäck Basradio, teknik, materielförvaltare 

Ledamot   Rikard Johnels  Hemvärnet 

Ledamot   Farouk Medìna Hemvärnet  

Ledamot   Elisabet Olsson Avgått under året 

Ersättare   Robert Lind  Avgått under året   

Ersättare   Joakim Guttman Sambandsservice, operativ verksamhet 

 

Revisorer 

Sammankallande  Kjell Sveningsson 

    Christopher Wetterström 

Revisorsuppleant  Halina Norberg 

 

Valberedning 

Sammankallande  Östen Holm 

    Harald Söderström 

    Tommy Ljungberg 

 

Kommentar om styrelsens sammansättning 
Styrelsens arbete har under året präglats av avhopp och konflikter. I och med den 

exceptionella situationen med tre avhoppade ledamöter togs frågan om eventuell 

extrastämma upp på styrelsemöte, men beslut togs i samråd med revisor att istället 
tidigarelägga den ordinarie stämman. 

Ersättare i styrelsen Robert Lind, var förhindrad att delta i mötet, och meddelade efter 

mötet via epost avvikande åsikt i fråga om tidigareläggande av årsmötet, och ansåg även 

att ett sådant möte inte kunde anses följa förbundsstadgarna. Tf ordförande Linus Eriksson 
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vidhöll att stämman skulle hållas på det av styrelsen beslutade datumet och att det inte var 

aktuellt att senarelägga stämman. Robert Lind valde då att i protest lämna sin post som 
ersättare i styrelsen. 

Övriga ledamöter har lämnat styrelsen av olika skäl, men tyvärr har gamla konflikter inom 

förbundet åtminstone bidragit till avhoppen. Avhoppen är beklagliga och har naturligtvis 

påverkat styrelsearbetet negativt. 

Styrelsemöten 

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 7 protokollförda sammanträden. 

Ordförande (Ricard Koljo, senare Linus Eriksson) 

Förbundsstyrelsens arbete har under verksamhetsåret präglats av rollsökande, konflikter, 

låsningar och flera avhopp från styrelsen. FRO är en frivillig försvarsorganisation, och de 

som lämnat styrelsen och andra frivilliga uppdrag har gjort det av olika orsaker. Ett 

engagemang i FRO får till exempel inte gå ut över arbetsliv, hälsa och familj. 

 

Tidigare ordförande Ricard Koljo skrev i förra verksamhetsberättelsen att han ansåg att 

förbundsstyrelsen har en ohållbar arbetsbelastning. Jag håller med. Det finns möjligheter att 

organisera arbetet annorlunda. Det är framför allt angeläget att hitta former för att samtliga 

förbundets medlemmar ska uppleva att man kan, får och förväntas egna initiativ och 

organisera sig. Förbundsstyrelsens roll blir då i högre utsträckning koordinerande, stöttande 

och uppföljande. Rapportering och möjligheten att enkelt nå ut med information blir 

viktigare. 

 

Under början av året tiden fungerade styrelsearbetet mycket dåligt. Snart sagt varje initiativ 

i rena rutinärenden jag och andra styrelseledamöter försökte vidta, bemöttes med vägran 

att bistå, hot om avhopp, uppenbart obefogade ifrågasättanden och i vissa fall med rena 

lögner. Det fanns flera skäl till att den här olyckliga situationen uppstod, och jag är inte ute 

efter att sätta dit någon enskild person, men det fick till följd att en del styrelsemedlemmar 

såg det som meningslöst att engagera sig i styrelsearbetet på grund av sådana här 

incidenter. Naturligtvis har många funktionärer också varit mycket hjälpsamma och 

tillmötesgående, men jag har aldrig tidigare varit med om en organisation låst sig så 

fullständigt. Jag är fast besluten om att kommande styrelser inte ska hamna i liknande 

situationer. 

 

Under året har jag även fått ta del av uppgifter om att vissa funktionärer tycks utnyttja sin 

position i FRO Stockholm och bland annat verkar försöka hindra medlemmar från att delta i 

verksamheten. Sådant beteende är förstås inte acceptabelt, och arbetet med att hantera 

detta fenomen har tyvärr krävt en del ansträngning under året. Det är lätt att ha 

överseende med sådana här beteenden, i synnerhet om de pågått under lång tid, men 

utomstående lägger märke till dem och förvånas. Det skrämmer också bort engagerade 

medlemmar och underminderar förbundets trovärdighet gentemot våra uppdragsgivare. 

 

En rad olika radiorelaterade evenemang har förstås också ägt rum. Sambandsverksamheten 

utmärker sig som mycket aktiv och har under året haft rekordmånga och även rekordstora 

evenemang. Många funktionärer har lagt mycket tid i alla dessa verksamheter. Ett Stort 

Tack för ert arbete och engagemang i FRO. Ett alldeles särskilt tack till alla er som deltagit i 

underhålls-, städ-, röj- och rensningsdagar av olika slag. 

 

Under året har en ny avdelning bildats, FRO Södertörn. Det är ett välkommet tillskott i FRO 

Stockholm. FRO Södertörn har efterfrågat anropssignaler till sina radiointresserade 

medlemmar, vilket har lett till att förbundet utarbetat rutiner och vilkor för att kunna ge alla 

som så önskar en anropssignal. FRO Södertörn har visat stort intresse att bistå i 

uppbyggnaden av olika typer av radionät inom länet, vilket förstås är mycket välkommet. 
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Det finns ett antal verksamheter där vi inte uppfyller våra åtaganden. FRO Stockholm har 

som en central uppgift att rekrytera personal till sambandsbefattningar på så gott som alla 

nivåer inom Hemvärnet. Vi rekryterar idag inte tillräckligt med potentiella signalister för att 

säkra återväxten i de sex hemvärnsbataljoner vi har ansvar för. 

 

För att kunna arbeta effektivt med rekryteringen till hemvärnet måste verksamheten 

återetableras och de som ska handlägga ärendena behöver lära sig några praktiska moment 

- utbildningsgrupperna på förbanden, centralkansliet och andra delar mycket gärna med sig 

av den kunskapen och är angelägna att verksamheten ska komma igång igen. Arbete har 

inletts och kommer fortsätta. FRO Stockholm har också ett underskott på 

sambandsinstruktörer för försvarsmakten även om nya tillskott kommit under årdet. FRO-

instruktörer är mycket efterfrågade på hemvärnsövningarna och gör stor skillnad. 

 

Förbundet har under året inte bedrivit någon ungdomsverksamhet. Ungdomsverksamheten 

kräver en kritisk massa av befintliga eller nya funktionärer som har vilja att genomföra 

verksamheten. Dessa personer har uppenbarligen ännu inte hittat varandra, men finns 

naturligtvis inom länet. Vägen framåt i denna verksamhet tror jag är i första hand att fler 

medlemmar knyter personliga kontakter med varandra. Förbundsstyrelsen har att 

säkerställa att personer som vill engagera sig vet vilka resurser som står till förfogande. 

 

FRO Stockholm har under året deltagit i samverkanssmöten med våra grannförbund, i första 

hand FRO Uppland och FRO Gävleborg. Dessa möten har setts som värdefulla och det är 

tydligt att det finns intresse att samverka med FRO Stockholm bland annat i fråga om 

repeatrar för trafiknät för alla regionens FRO-medlemmar (DMR med mera) och andra 

sambandsnät. Stort och smått har diskuterats, föreningsverksamhet, ungdomsverksamhet, 

teknik med mera. Ett antal personer deltog även i den årliga sambands- och IT-konferensen, 

vilken på ett konkret sätt ökar möjligheterna för oss att samarbeta med andra förbund i 

bland annat uppbyggnaden av DMR, men även befintliga verksamheter såsom SL-tester, 

SwALE, Winlink, FRONET mm. 

 

Jag överlämnar detaljerna i förbundets ekonomi till vår förbundskassör, men noterar att vi 

under året har vi haft budgetposter där pengar inte tagits i anspråk. Mycket av 

verksamheten som bedrivs på frivillig basis behöver för all del inte innebära särskilt höga 

kostnader, men det vore lämpligt att alla medlemmar känner till vilka ekonomiska medel och 

andra resurser som finns att tillgå för att genomföra olika verksamheter. Vi har som tidigare 

år sökt och fått medel från stiftelser. 

 

Tre delegater från FRO Stockholm deltog i FRO:s riksstämma i maj. Vi hade nog sett fram 

emot ett lite mer förberett arbete kring riksorganisationens långsiktiga vision. Detta arbete 

kapsejsade något och jag lämnade till slut in en reservation mot den vision som klubbades 

på stämman, då jag ansåg att visionen var alltför allmänt hållen för att kunna ge någon 

egentlig riktning för förbunden. En bra vision ger stöd även i det dagliga arbetet - och ge 

vägledning i frågan vad även förbundet bör fokusera på framgent. En alltför allmänt hållen 

vision skapar i värsta fall oförutsägbarhet och missförstånd. Den otydligheten är inte bra för 

någon. Det blir också svårare att rekrytera medlemmar - vem vill lägga sin tid och sitt 

engagemang på en verksamhet som inte vet var den är på väg? 

 

Jag är, som ni säkert förstår, väldigt mån om att tillträdande förbundsstyrelse ska få de 

bästa förutsättningar att verka som styrelse, och att samtliga förbundets medlemmar i 

förstår vilka fantastiska möjligheter som finns inom FRO och hur man går tillväga för att ta 

vara på dessa möjligheter på bästa sätt. 

Slutord 

Jag är överväldigad över varenda en av er som med stor ansvarskänsla genomför 
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verksamhet för såväl samhällets civila krisberedskap, hemvärnet och vår egen förening, 

trots att förbundsstyrelsen inte kunnat ge vare sig det stöd eller den uppskattning för de 

många insatserna vi skulle vilja. Jag är tyvärr också bestört över hur osanningar sprids och 

gamla konflikter tillåts störa verksamheten. 

 

Förbundsstyrelsen kommer fortsatt vidta de åtgärder som krävs för att alla som vill 

engagera sig i förbundet och dess avdelningar ska känna sig välkomna och ges möjlighet 

engagera i verksamheten på ett bra och givande sätt. Vi bygger upp och förvaltar en 

intressant och viktig verksamhet tillsammans. Det är därför vi är här. 

 

Linus Eriksson 

tf Förbundsordförande 

FRO Stockholm 
 

Ekonomi och medlemmar 

Förbundets kassör har varit Hans Gejdebäck. 

Förbundet har även i år investerat i materiel främst på lednings - och dataområdet. 

Sambandsservice har även i år gett ett viktigt tillskott. 

Under året har förbundet lyckats sänka sina hyresutgifter något. 

En ekonomisk översikt över förbundets verksamhet biläggs verksamhetsberättelsen vid 

årsstämman.  

Medlemmar 

20 november 2016 var antalet medlemmar 573. Genomsnittsåldern på förbundets 

medlemmar är 54 år. Andelen män är 89%. 
 

Åldersfördelningen av medlemmarna är som följer 

 

Åldersspann Antal 

medlemmar 

0-9 år 3 

10-19 år 8 

20-29 år 45 

30-39 år 63 

40-49 år 104 

50-59 år 117 

60-69 år 96 

70-79 år 110 

80-89 år 24 

90-99 år 3 

Totalt 573 
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Avdelningsbidrag 

Förbundet har under året stött avdelningarna ekonomiskt i deras verksamhet med totalt ca 

33 000 kronor. 

Avdelningar  

Inom förbundet finns fyra avdelningar, FRO Svartlösa - Öknebo, FRO Stockholm Norra, FRO 

Norrtälje samt nystartade FRO Södertörn. 

Varmt välkomna till förbundet, FRO Södertörn! 

 

Avdelningarnas verksamhet redovisas i respektive avdelnings årsredovisning. 

Militär verksamhet (Ricard Johnels, Farouk Medina) 

Under året har kontakterna gentemot hemvärnet inventerats. Nya kontakter är under 

upparbetning och och revidering av befintliga avtal och bataljonernas respektive behov är 

under översyn. Det har även hållits några kortare utbildningspass. 

Ett antal personer har sökt sig till FRO med avsikt att bli bland annat signalister i hemvärnet, 

arbete med att skapa utbildningsplaner för dessa pågår. 

Ett möte med generalsekreterare Kent Ahlqvist har genomförts med syfte att få klarhet i 

FRO Stockholms åtagande och hur arbetet ska ske framöver. 

Civil verksamhet (Elisabet Olsson) 

Styrelsen som helhet har tyvärr inte fått begärda sammanställningar och återrapportering 

för arbetet gentemot kommuner och länsstyrelse. Förbundsstyrelsen kan därför inte uttala 

sig om bemanningsläget eller verksamhetens omfattning. Detta har dessvärre inverkat 

negativt på styrelsens arbete och har lett till tidsödande missförstånd och oklarheter. Det 
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har också lett till att FRO Stockholm har framstått i dålig dager i förbundsstyrelsens 

kontakter gentemot dessa organisationer och vi har inte på ett bra sätt kunnat presentera 

verksamheten vare sig internt eller externt. 

Länsstyrelsen Stockholms län 

Länsstyrelsen har bekräftat att vi har fyra frivilligavtal med Länsstyrelsen, varav ett är 

återbesatt under året. Vårt reservsambandsnät, Basradionätet, sorterar också under 

länsstyrelsen. 

Ett organisationsavtal finns upprättat mellan FRO Stockholm och Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen är nöjda med FRO Stockholms tjänster, och bedriver under 2017 ett arbete för 

att återuppbygga samarbetet med länets frivilliga försvarsorganisationer, vilket är 

välkommet. Länsstyrelsen avser också bjuda in de frivilliga försvarorganisationerna till en 

serie möten under arbetsnamnet ”Frivilligdagarna”, som kommer att inledas småskaligt.  

Mer om avtal med länsstyrelsen under ”Materiel” nedan. 

Avtal mot kommuner (Jan Lennström, Hans Gejdebäck) 

Verksamhetsansvariga för kommunarbetet under året har varit Jan Lennström och Hans 

Gejdbäck. Hans Gejdebäck har skött tekniskt underhåll och omprogrammering av 

radiostationer efter ändring av frekvenser. 

Jan Lennström har skött besök och information vid nyrekrytering av kommuner som ännu 

inte har samarbetsavtal med FRO. Enligt Jan Lennström har vi idag olika former av avtal 

med 12 kommuner, och har tre ytterligare kommuner som vi står i begrepp att avser teckna 

avtal med. 

Under året har det hållits två möten med kommunansvariga inom förbundet. 

De flesta kommuner som är med i basradionätet har under året fått ett besök, där man gett 

information och deras radioutrustning kontrollerats och uppdaterats 

Verksamheten vad gäller bemanning och övning hos kommuner inklusive FRG, har ökat i 

omfattning under året. Demonstrationer och repetitionskurser har genomförts. 

Någon central övningsverksamhet har inte skett under året utan övningarna har som regel 

skett inom den egna kommunen. Flera kommuner har haft månadsvisa eller veckovisa 

sambandsövningar. Endast i undantagsfall har samverkansövningar ägt rum. 

Lokaler (John Lexin) 

Förbundets lokaler ligger i Grimsta invid Vällingby. De omfattas av en litet större rum för 

föreläsning/utbildning, en datastudio, en elektronikverkstad, ett kontorsrum, en 

radiocentral, ett mindre sammanträdesrum och ett mindre förrådsrum. 

Utbildning 

Ingen särskild utbildningsansvarig har utsetts av styrelsen, utan varje verksamhetsområde 

avsågs vara ansvarig för respektive område. Styrelsens förmåga att ”beställa” utbildningar 

har under året varit ytterst bristfällig, men funktionärer har själva tagit flera initiativ till 

utbildningar. Förbundsstyrelsen avser under kommande verksamhetsår sätta samman 

instruktioner så att fler medlemmar tar tillfället i akt och tar initiativ till att hålla kurser och 
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utbildningar man finner intressanta. 

Under året har ett två introduktionskurser i FRO:s verksamhet hållits i förbundetslokaler i 

Grimsta. 

FRO Stockholm har även i liten skala deltagit i en av Livgardets rekryteringsevent, Military 

Weekend, och hållit en mindre repetitonsutbildning i radiohandhavande för ett av 

hemvärnskompanierna i länet. 

Under året har även en serie välbesökta föreläsningar hållits. Ett antal olika kurser har 

hållits, i flera fall i samarbete med avdelningarna. 

Funktionärer och medlemmar har deltagit i evenmang i regi av SLFK (Stockholms 

länsförbund för krishantering), SKEF (Sveriges Kommunikationselektronik Företagare 

Förening). 

En utbildning i Rakel har genomförts för civilt placerade signalister. 

En funktionsärsutbildning i centralkansliets regi har genomförts för förbundets funktionärer. 

Kurser i ljud, master och ett antal minikurser har genomförts i samarbete med 

avdelningarna. En kurs i karta och kompass som planerades under 2016 är framflyttad till 

januari  2017. 

Den datorsända telegrafiträningen på kortvåg (stationen SL0FRO) har problem 

radiosändaren, arbete pågår med att återuppta sändningarna. 

Information och utskick 

Ett antal olika utskick och nyhetsvägar görs regelbundet inom förbundet. Förbundsstyrelsen 

har under året försökt konsolidera arbetet med informationsvägarna enligt devisen ”En väg 

in, en väg ut”, och kommer under nästa år fortsätta med det arbetet. Det finns naturligtvis 

utrymme för egna initativ inom informationsutskick, men vi behöver tillsammans bli bättre 

på hur vi ska kommunicera för den som tar del av nyheter och annan kommunikation ska 

kunna bilda sig en rättvisande bild av vad FRO Stockholm är och vilken verksamhet som 

bedrivs. Detta arbete ska vara långsiktigt och ha bred förankring, och ta hänsyn till FRO:s 

olika verksamheter - vad vore till exempel FRO utan en radiobullentin? 

Under året har funnits åtminstone följande kommunikationsvägar: 

 Förbundets hemsida på stockholm.fro.se, där evenemangskalender, 

kontaktinformation, sambandsplaner mm finns. 

 Ett veckobrev med omkring 3 100 mottagare 

 Förbundsbladet, som kommit ut i fyra nummer och skickas skickas ut till samtliga 

förbundets medlemmar. Tre av numren skickas ut som pdf via epost och det fjärde 

och sista numret på året trycks och skickas ut med vanlig post.  

 FRO-bullen - förbundets veckovisa radiobullentin 

 SL0FRO - Nyheter går ut på förbundets telegrafiträningsnät 

 En stor grupp medlemmar är engagerade i Grimstawebben 
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 Varje medlem har dessutom möjlighet att bidra med information till förbundets 

centrala hemsida, fro.se, via ett formulär, samt till den påfallande matnyttiga 

tidningen FRO-Nytt som produceras i centralkansliets regi. 

 Andra fora är forumet i det inloggade läget på FRO.se, FROs centrala facebook-grupp, 

samt ett antal epostlistor. 

 Till det kommer ett antal repeaternät, både lokala och rikstäckande på vilka det 

naturligtvis pågår kontinuerliga samtal om stort och smått. 

 Vi genomför också ett antal regelbundna möten, dels samverkansmöten med 

grannförbunden, den årliga sambands- och IT-konferensen, men också regelbundna 

träffar på avdelningarna, skypemöten, kurser med mera. 

Andra möjligheter är 

 annonsering via FOS Stockholms nya webplats, både i form av kalenderhändelser och 

artiklar till bloggen. 

 traditionella media av olika slag 

 forum för till exempels speciellt teknikintresserade utanför FRO 

 sociala medier såsom Twitter 

FRO Stockholm kommer att behöva tänka igenom vilka syften olika kommunikationssätt har, 

och hur vi på ett inte allt för arbetsintensivt sätt ser till att hålla de olika kanalerna relevanta 

och se till varje målgrupp nås av relevant information och kan följa upp informationsarbetet 

på ett bra sätt. 

Veckobrevet (Jan Lennström) 

Veckobrevet är vårt veckovisa informationsbrev som sänds som e-post till intresserade. 

Uppehåll görs under sommaren och jul/nyår. Med Veckobrevet ökar vi vår kontaktyta mot 

enskilda, föreningar, organisationer och myndigheter. Målgruppen för brevet är därför inte 

bara FRO:are och andra enskilda utan även personer inom kommuner, landsting, 

länsstyrelser och andra myndigheter. 

Brevet tar upp vad som händer under den kommande veckan. På så sätt får läsarna en 

aktuell information om bl.a. kurser, kvällsträffar, studiebesök och annat som finns på vårt 

verksamhetsprogram så att alla intresserade kan vara med. Särskilt utrymme ges åt 

aktuella frågor inom Försvarsmakten. Veckobrevet har f.n. ca 3 100 mottagare. 

Grimstawebben (Jan Lennström) 

Grimstawebben är FRO Stockholms nyhetsserver i Grimsta. Den har adressen 

http://www.grimsta.fro.se och återger nyheter från andra publika källor på Internet samt 

också egna nyheter. Inriktningen på nyheterna är området teknik, radio, data samt risker 

och kriser i samhället. Ansvarig utgivare har under året varit Jan Lennström och ansvarig för 

webbplatsen är Thomas Nilsson. Ett flertal medlemmar bidrar regelbundet med notiser. 

Nyhetsinläggen har under året kommit från hundratalet olika webbkällor och dagligen har 10 

– 25 olika inlägg publicerats. 

Antalet unika dagliga besök är 250 – 400 st. Webben är också en viktig form av 

http://www.grimsta.fro.se/


  9 (12) 

FRO Stockholm Verksamhetsberättelse 2016 

 

 

försvarsupplysning. 

Rekrytering 

Rekrytering har skett på bland annat på evenemang där FRO haft sambandsuppdrag, och 

andra evenemang. 

Rekrytering har även skett på Military Weekend. 

Rekryteringsmateriel har varit broschyrer (Centrala FRO:s och förbundets egna) samt 

flygblad och roll-ups. Förbundet har dessutom bidragit med informationsmateriel till olika 

evenemang både inom och utanför länet. 

Det är tydligt att olika rekryteringssatsningar kommer att behöva följas upp på ett bättre 

sätt. Vi behöver också förstå mot vilka grupper det är effektivt att bedriva 

rekryteringsarbete, samt hur vi på ett bra sätt tar emot och introducerar nya medlemmar. 

Förbundsbladet (Redaktör:Lars Olgus) 

Vår medlemstidning Förbundsbladet har utkommit med tre nummer i digital form och ett 

nummer i pappersutgåva. Den digitala medlemstidningen har spridits till samma målgrupp 

som Veckobladet (ett digitalt informationsblad) – ca 3000 mottagare. 

Hemsidan 

På FRO Stockholms webbplats är Kjell Svenningsson och Linus Ericsson webmastrar. Under 

året har delar av informationen uppdaterats, men det finns vissa brister i hur till exempel 

sidan fungerar på smarta telefoner, vilket skulle behöva åtgärdas för att sidan skulle bli en 

mer självklar informationskälla för fler. http://stockholm.fro.se  

Radiobulletinen (Jan Stigell SM0WHH) 

Under året har FRO Stockholms Lokalbulletin sänts över vår repeater SL0ZS/r på 2m och 

70cm hittills (15/11) 37 gånger, och med totalt (till dagens datum) 1231 incheckare, och ett 

årssnitt på antalet incheckare som är 33,3 signaler. Delar man upp det på vår- och 

hösttermin får man under våren 24 bulletiner med totalt 809 incheckare och ett snitt på 

33,7 incheckare per gång, och under höstterminen hittills (15/11) 13 bulletiner med totalt 

422 incheckare och ett snitt på 32,5 incheckare per gång. 

Mailinglistor 

Riktad e-post är ett ofta använt verktyg i verksamheten. På detta sätt kan riktad information 

nå en viss målgrupp. Det kan gälla civilt eller militärt avtalade medlemmar, 

amatörradiointresserade eller liknande. I dag används ett trettiotal olika mailinglistor i vår 

verksamhet. 

Reservsamband  

Arbetet med FRONET tycks ha avstannat under året. Flera grannförbund har verksamhet på 

FRONET och T-nätet för SwALE-T så verksamheten kan förmodas få ett uppsving framöver. 

Materiel (Harald Söderström) 

Teknikutveckling 

Inköp av flera DMR radio, som gjordes förra året, har medfört att det funnits tillräckligt 

många för att kunna komma igång med att det kan användas även DMR i exempelvis 

sambandsuppdrag. Vidare har också under året monofoner införskaffat till samtliga av 

http://stockholm.fro.se/
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förbundet ägda DMR Hytera PD505. 

Allokeringen av ett antal handstationer under 2015, fram för allt MRK 400MHz, och Repeater 

för att kunna användas som första insats vid krissamband har handstationerna kommit till 

användning under året vid utlåning till Bilkåren för att klara prinsessbröllop mm. 

Assistans till grannförbunden avseende driftsättning av skänkta 160 MHz repeater som delas 

ut till förbunden i närområdet under 2015 har dessvärre avstannat under året. 

Ett bra exempel på förbundets tekniska kompetens och materielresurser är sondering från 

Länsstyrelsen om vad vi kan få fram för utlåning av repeater och handapparater vid en 

större kris. En diskussion med Länsstyrelsen, som påbörjades 2015, har fortsatt för att 

formalisera vad Förbundet kan hjälpa till med. 

Liksom förra året har även i år basradionätets funktion aktualiseras på grund av 

flyktingsamordningen inom Stockholms län. 

De av förbundet införskaffade mobiltelefoner för APRS enheter har kommit till stor nytta vid 

ett antal sambandsuppdrag. Mobiltelefonerna är monterade i vattentätväskor inklusive ett 

extrabatteri. 

Under året har det påbörjats planering av infrastruktur för att kunna koppla ihop befintliga 

och nya UHF DMR repeatrar för att på så sätt kunna erbjuda även ett digitalt basradionät. 

På slutet av året har också påbörjats förberedelser för att driva en site via solpaneler. 

Inköp 

På slutet av året har två UHF DMR repeatrar för att förstärka förbundet DMR nät avsett för 

att bygga vidare på ett digitalt basradionät. Även ett antal UHF DMR stationer har inköpts. 

Vidare har en VHF DMR repeater inköpts för att kunna erbjuda FRO’s VHF DMR nät även i 

Stockholm kopplad mot det sk västkustnätet. 

Förbundet har också allokerat pengar för att införskaffa 5GHz länkutrustning för att kunna 

ansluta både förbundets VHF DMR repeater och UHF DMR basradionät till internet. 

Skänkt materiel 

Myndigheter, företag och privatpersoner har även under detta år skänkt värdefull 

utrustning. För det är vi djupt tacksamma. 

Detta har kunnat ske i många fall efter många års lobbying. Det har blivit många resor för 

hämtning denna materiel. Då materielen är många fall modernare än den materiel som vi 

använder, kommer vi att behöva skrota äldre utrustningen för att inte fylla upp all 

tillgängliga utrymmen med utrustning. (se nedan) 

Förråd 

Vi disponerar nu två olika materielförråd: i Grimsta och i Veddesta. Det senare är form av 

kommunal samverkan. Förråden är i dagsläget mer än fulla trots att äldre materiel skrotats 

under året. En hel del arbete återstår för att strukturera upp båda förråden. Det under 2015 

påbörjade skrotningsarbetet har fortgått även under 2016 och kommer att fortsätta även 

under 2017 ser det ut som. 
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Basradio och radionät (Hans Gedjebäck) 

Tillsyn och servicebesök 

De flesta av våra repeatrar har fått ett servicebesök. I samband med detta har antalet 

ackumulatorer utökats på några platser. Vidare har de som inte haft GSM-larm fått detta.  

I ett fall har GSM-larm ersatts pga. haveri. Larmet övervakar 230 V och 

ackumulatorspänningen. Tack vare detta har ett längre bortfall av 230V indikerats som 

resulterade i kontroll med ansvarig för i detta fall ett vattentorn för att se om reservkraft 

behövdes för att upprätthålla repeaterfunktionen. 

Sambandsservice (Joakim Guttman, Jan Nilsson) 

Operativt ansvarig har varit Joakim Guttman. Administrativt ansvarig har varit Jan Nilsson 

Ett antal sambandsuppdrag har genomförts under året. Uppdragen har varierat från bl.a. 

cityorientering, Världsmästerskap i orientering, rallytävlingar, Prideparaden, samt ett antal 

Triathlon tävlingar.  

Ett stort och förtjänstfullt arbete har lagts ned av våra medlemmar som medverkat till att 

uppdragen kunnat genomföras på ett av uppdragsgivarna uppskattat sätt. 

Vi ser signalisternas deltagande i sambandsservicen som en värdefull träning av förmågan 

att upprätthålla, leda och utveckla kompetensen. Ofta omfattar verksamheten vid de olika 

arrangemangen administrativt stöd (Ledningsstöd) och ljudteknik förutom den rena 

signaleringen. 

Under året har vi genomfört ett antal utbildningar på vår radiomateriel . Vi hade en 

avslutningskonferens på båt för utvärdering av årets uppdrag och som uppmuntran till de 

signalister som varit med under året. 

Övriga samband 

Vi har under året bistått med sambandsresurser på ideell basis till 

 Missing People 

 Sjövärnskåren 

 Bilkåren 

Amatörradio 

Förbundet har tre amatörradiosignaler: SL0ZS, SL0ZT och SL0ZU. 

Under året har en amatörradiokurs hållits.  

Data  

Thomas Nilsson ansvarat för system knutna till Internet och säkerheten för de samma. 

Under året har fortlöpande de externa systemen underhållits för att alltid ha de senaste 

säkerhetsfixarna. Detta är mycket viktigt med tanke på det klimat som råder på Internet. 

Utöver det har alla Linux-system uppgraderats till den senaste versionen av den distribution 

vi använder oss av. Även viss hårdvara har bytts ut, bl.a. vår övervakningskamera då den 

föregående plötsligt slutade upp att fungera. 
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Ungdomsverksamhet 

Under året har ingen ungdomsverksamhet genomförts. Frågan har dock diskuterats flitigt 

både inom FRO Stockholm och i möten med våra grannförbund. En trolig väg framåt är att 

skicka intresserade funktionärer på ungdomsledarkurser och börja arbetet genom att fråga 

frivilliga försvarsorganisationer och andra organisationer med ungdomsverksamhet idag om 

vi kan bidra med moment i till exempel radiosamband i deras verksamhet. 

Tack 

Det stöd som vi i olika former fått från myndigheter, föreningar, organisationer och enskilda 

har uppskattats och varit av stor betydelse. 

Dessutom har de bidrag vi fått från olika stiftelser på ett avgörande sätt berikat 

verksamheten och möjliggjort betydande kvalitetshöjning i våra sambandsresurser och 

annan verksamhet. 

Styrelsen vill tacka alla kontaktpersoner och alla medverkande funktionärer inom de 

uppdragsgivande myndigheterna för ett gott samarbete. 

Till alla våra medlemmar och funktionärer framför styrelsen också ett varmt tack för alla 

goda insatser, för uppoffring av tid och nedlagd möda och för de goda resultat som uppnåtts 

under verksamhetsåret 2016 

 

 

 

 

 

Ricard Koljo Linus Eriksson  Hans Gejdebäck 
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