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FRO Stockholms
funktionärer 

Förbundsordförande
Lennart Medin
lenart.medin@gmail.com

Vice ordförande 
Stefan Forsberg
stefan.forsberg@fro.se

Sekreterare
Jan Nilsson
Jan.nilsson@fro.se

Förbundskassör
Hans Gejdebäck 070-583 38 98
hans.gejdeback@fro.se

Administratör sambandsservice
Jan Nilsson 070-225 57 47
jan.nilsson@fro.se

Sambandsservice
Joakim Guttman 076-290 00 02
joakim.guttman@fro.se

Utbildning
Vakant

Övriga funktionärer
Ledamot: Rikard Johnels
Ledamot:  Örjan Lindblom
Ledamot: Anders Wallin
Ersättare:  Dag Iremo
Ersättare:  Peter Rosenthal

Revisor:  Kjell Sveningsson
 Halina Norberg
Ersättare: Christopher Wetterström

Valberedning: Östen Holm 
 (Sammankallande)
 Jonas Andersson
 Jonas Larsson
 
Ansvarig utgivare 
Lennart Medin

Organisationsnummer
802409-7324

Adress • tel • mail 
Postadress FRO Stockholm
Box 243, 162 13 Vällingby

Hemsida Stockholmsförbundet
www.stockholm.fro.se

Nyhetswebben Grimsta
www.grimsta.fro.se

Telefon FRO Stockholm
08-664 28 08

E-postadress FRO Stockholm
stockholm@fro.se

Skriv i Förbundsbladet
Har du något att berätta? Skriv/maila gärna 
en rad, se adresser här ovan.
Redaktionen förbehåller sig rätten att 
fritt redigera insänt material.

Hitta hit!
En bra färdbeskrivning till vår lokal 
finns på https://stockholm.fro.se/
f44-grimsta

Besöksadressen är Silversmeds-
plan 36 (kortsidan) i Grimsta.

Måndagar från 10-tiden har vi oftast 
Öppet Hus i våra Grimstalokaler
Utrymmena där är fördelade på ett samlings/föreläsningsrum, 
verkstad , kontorsrum och sammanträdesrum. 
Tillkommer så ett förråd och ett radiorum.

En central funktion har vårt kök där vi förutom fika och 
annat gott, kan fördjupa oss i olika tidningar och annat läsvärt.

På bilden kan du också se ”FRO-mackan” som tillhör en av 
favoriterna; i god ordning försedd med leverpastej och saltgurka.

Här kommer lite höstläsning.
Sommaren är slut och tranorna har precis flyttat
härifrån. Regnet kom i den mängd jag önskade i
förra numret så majsen står och frodas på åkern.

Nästa nummer blir digitalt och kommer att
distribueras den 1 december.

Redaktören
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Frivilliga Radioorganisationen, 
FRO, rekryterar och utbildar 
signalister till bland annat 

totalförsvaret.

Bland våra uppdragsgivare 
kan nämnas

Försvarsmakten,
Länsstyrelsen i Stockholms 

län och flera kommuner i 
Stockholms län.

www.stockholm.fro.se

Vill du tipsa oss om Nyheter?
Som du kanske vet har vi en Nyhetsweb som vi

kallar Grimsta-webben
www.grimsta.fro.se

Där berättar vi dagligen om nyheter inom områdena teknik, 
försvar, Krisberedskap och liknande. 

Vi behöver dock funktionärer som lägger in de 
intressanta nyheterna.

Vill du hjälpa oss med detta
så är vi tacksamma för det. 

Anmäl dig på e-post till stockholm@fro.se

Vad får du för avgiften?

• 4 nr av FRO-Nytt
• 4 nr av Förbundsbladet
• Inbjudningar till många föredrag och kurser inom FRO 
   och andra organisationer
• Deltaga i förbundets och avd. verksamheter
• Möjlighet till att utbilda dig till sambandspersonal 
   inom bl a Hemvärnet
• Deltaga i de samband där vi hjälper till vid tävlingar med mera
• Jobba och lära dig om radioteknik med vår materiel

Glöm inte att alla medlemmar är försäkrade vid FRO
verksamheter.

Pga. ökade avgifter till centrala administrationen, har vi höjt 
medlemsavgiften bara med denna del. Det är ok att redan nu betala in för 2018.

Alltså girera oss din avgift för 2018: 

Enskild medlem 245 kr och familj 320 kr

Ange namn och SL-nr och sänd din avgift till PG 40 38 93 -1

Medlemsavgiften för 2018  
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Motioner till FRO Stockholms 
årsstämma 2018.
Även om det är tidigt på hösten så kommer här en blänkare om motioner 
till förbundsstämman 2018.

Enligt stadgarna:
Avdelning eller enskild medlem som vill få ärende behandlat på ordinarie 
förbundsstämma skall senast den 20 januari 2018 inlämna skriftlig motion om 
detta till förbundsstyrelsen.

/ Jan Nilsson

Vi hjälper andra.
Under året har vi haft ett antal uppdrag där vi hjälpt andra med ljud, 
radiokommunikation eller i en kombination av båda.

För att klara av det hela så har vi haft hjälp av duktiga och kunniga signalister på 
både ljud och radio.
 
Vi vill därför tacka alla ni som ställt upp som signalister i något av våra uppdrag och 
hoppas att vi ses även nästa år.   

Sambandsgruppen
/ Jan Nilsson
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Vi försöker att bli 
föregångsförbund inom FRO.
Vi bygger siter med solceller för att öka tillgängligheten vid elavbrott.
Mycket klättrande blir det. Glöm inte selarna hemma.
   

/ Hans Gejdebäck

	  



6

Information från avdelningarna  
FRO Svartlösa - Öknebo.
Vi har nu kommit igång med vår höstverksamhet med bl.a.
Öppet hus på helgfria onsdagar med start kl.19.00 i lokalen på 
Toppvägen 24 Tumba. Välkommen!

Planerade aktiviteter kommer att publiceras på avdelningens 
hemsida alltefter som de blir planerade. Håll utsikt.

Planera redan nu in i din almanacka vår 
Luciafirande som blir onsdag den 13 december 2017 med start kl.19.00

Jan Nilsson

FRO Stockholm.
Höstsäsongen har börjat med bl.a. att en ny styrelse har tillträtt.
Planering för olika aktiviteter pågår och kommer att publiceras på 
förbundets hemsida alltefter som de blir klara.

Boka redan nu in i din almanacka torsdag den 7 december 2017 kl.18.00-21.00 
för vårt Luciafirande i förbundslokalen på Silversmedsplan 36 Grimsta.

Jan Nilsson

Övriga avdelningar inget nytt. 

Tors 7 dec
kl 18
Silversmedsplan
Grimsta 

Ons 13 dec 
kl 19 
Toppvägen Tumba

Välkomna!

Luciafirande
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Nya styrelsen.  

Lennart Medin
Förbundsordförande

Medlemskap sedan 1971
lennart.medin@fro.se

	  

Stefan Forsberg
Vice Förbundsordförande
Medlemskap sedan 2011

Ungdomsansvarig
stefan.forsberg@fro.se

Jan Nilsson
Förbundssekreterare

Medlemskap sedan 1988
Medlem i sambandsgruppen.

jan.nilsson@fro.se

Hans Gejdebäck
Förbundskassör

Medlemskap sedan 1960
Materialförvaltare

hans.gejdeback@fro.se

Rikard Johnels
Ledamot

Medlemskap sedan 1991
Ansvarig Hemvärnet
rikard.johnels@fro.se

Örjan Lindblom
Ledamot

Medlemskap sedan 1995
Ansvarig Civil

orjan.lindblom@fro.se

Anders Wallin
Ledamot

Medlemskap sedan 2017
Hemvärnet

Dag Iremo
Ersättare

Medlemskap sedan 1970
Civil

dag.iremo@fro.se

Peter Rosenthal
Ersättare

Medlemskap sedan 1972
peter.rosentahl@fro.se

	  

	  

	  

	  

	  

	  


