
FRO Östergötland
Information januari 2023

6
ja

nu
ar

i2
02

3
/F

R
O

Ö
st

er
gö

tla
nd

/F
re

dr
ik

Q

Ledningsvagnen upprättad med lämpliga
antenner under SLtestet i november



GOTT NYTT ÅR, bäste medlem!

2022 har varit ett väldigt händelserikt år.
Det fasansfulla kriget i Ukraina som inte undgått någon och gjort oss medvetna om det
osäkra omvärldsläget som råder. Hotbilden mot Sverige har också ökat. Sverige börjar
återigen bygga upp totalförsvaret, både militärt och civilt. Vi lite äldre minns 80 och 90 talet
och hur det var då.
Våra uppdragsgivare efterfrågar tydligt vår förenings kunskaper för att bygga ett robust
totalförsvar.
I mars upplevde vi och alla andra frivilliga försvarsorganisationer en ”Putineffekt” som vi
aldrig tidigare sett. Mängder av frivilliga sökte sig till de olika frivilliga försvars
organisationerna. Detta är ju väldigt glädjande att många flera vill engagera sig i
totalförsvaret på olika sätt. Vissa inom Försvarsmakten/Hemvärnet andra inom övriga ”civila”
uppdrag.
Ingen frivillig försvarsorganisation har varit förberedd på att kunna ta emot och hantera det
extremt stora inflöde av nya medlemmar. Inte vi, inte Hemvärnet.
Detta har inneburit att det bland annat har tagit väldigt lång tid för den administrativa
processen för er som vill skriva avtal t.ex. inom Försvarsmakt/Hemvärnsuppdraget. Det har
också varit långa köer till flertalet befattningsutbildningar. Bland annat så sattes extra
utbildningstillfällen in under 2022.
I FRO Östergötland har vi försökt få in så många som möjligt i uppdragen samt kunna
påbörja utbildning för uppdraget. Det finns fortfarande dock ett antal personer som ännu inte
kommit igång. Vi och Hemvärnet jobbar vidare med dessa under 2023.

Under året så fick också FRO av Försvarsmakten ett uppdrag utveckla verksamheten inom
cyberförsvar och cybersäkerhet inom frivilligrörelsen så som huvudmannaskap för detta
område. Detta är intressant och glädjande då FRO under många år genomfört utbildningar
inom cybersäkerhetsområdet.

2023 kommer säkert bli ett intressant år och fortsatt hända mycket.
Uppdraget inom cybersäkerhetsområdet kommer fortsätta utvecklas ihop med
Försvarsmakten. FRO Östergötland kommer koncentrera oss mera på aktiviteter. Dels rena
föreningsaktiviteter men också med inriktning på att kunna delta i FRO Östergötlands
frivilliga reservsambandsgrupp (RSG).Denna grupp är resurser både personella och
materiella som kan stötta vid påfrestningar i samhället. Till denna kan man delta tillsvidare
oavsett om man har ett annan avtal. Då den ännu inte är hårt knuten till något avtal.
Delar av RSG har bland annat tidigare skarpt deltagit i samband med att Region
Östergötland behövde hjälp med vaccinationsvärdar under covidpandemin.

Sverige är värt att försvara och frivilligheten som vi frivilliga försvarsorganisationer står för
ska vi värna om.
Det är du medlem som är FRO. Kom och besök aktiviteter, engagera dig, eller bara var
medlem.
Nu jobbar vi vidare 2023 mot det gemensamma målet att få ett robustare totalförsvar oavsett
i vilket läge Sverige befinner sig i.

Fredrik Andersson
Kassör
FRO Östergötland
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FRO NORRKÖPING DELTOG PÅ SLTESTET

FRO Norrköping med anropssignal SL5ZYT
upprättade ledningsvagnen vid Kolmårdens
Djurpark och genomförde SLtestet 12 november.
Även vid detta test så kom man högt upp i
resultatlistan för SSBdelen. Denna gång på en
hedrande 5:e plats.
Militära amatörradiosignaler börjar med SL. SLtest
är en form av tävling som FRO arrangerar där det
gäller utifrån givna regler få kontakt med så många
motstationer som möjligt.

Passa på att delta vid 2023 års SLtester. Även om
man inte är radioamatör så kan man vara med och
prova på under testen från någon av våra SL
stationer.

Bild: Öppen dörr in i ledningsvagnen där det kördes
radiotrafik för fullt vid SLtestet

AMATÖRRADIOLOPPIS I NORRKÖPING 19 NOVEMBER
Det satt långt in, med framförallt problem att hitta lämplig lokal, men till slut blev det av även
2022. En månad senare än vanligt samt på en annan plats så allt var inte riktigt som det
brukade när den uppskattade amatörradioloppisen anordnades i Norrköping.
Mycket gammalt, men också mycket nytt fanns att handla på loppisen både från företag och
privatpersoner. Detta till glädje för alla besökare. Många passade också på att sätta sig ned
lite, fika och snacka med både nya och gamla bekanta.

FRO Norrköping och Norrköpings radioklubb tackar alla utställare och besökare som deltog.
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GENOMFÖRDA AKTIVITETER
axplock från genomförda aktiviter



6
ja

nu
ar

i2
02

3
/F

R
O

Ö
st

er
gö

tla
nd

/F
re

dr
ik

Q

STUDIEBESÖK SIEMENS ENERGY FINSPÅNG 19 JANUARI
19 januari 2023 klockan 16:30  19:15 planeras ett studiebesök på Siemens Energi i
Finspång. Vi får lite historia och information om företaget. Besök i verkstäderna. Historik,
digitalisering, framtid.
Mera information samt anmälan via förbundskalendern alternativt via epost
ostergotland@fro.se
Sista anmälningdag 20230109. Antalet platser är begränsat så "först till kvarn".
Varmt välkommen

KOMMANDE AKTIVITETER

FRO INTRODUKTION 2 FEBRUARI
Nytt tillfälle att delta på FRO intoduktion.
Syftet med introduktionen är att informera om FRO verksamhet både central och i FRO
Östergötland. De uppdrag vi har och möjligheten att hjälpa samhället vid kriser genom att
ansluta sig till något av dessa och få utbildning och sambandsträning.
Introduktionen riktar sig till dig som ny medlem men även redan befintliga medlemmar kan
anmäla sig om man inte varit på någon introduktion tidigare eller vill 'fräscha' upp kunskapen.
Agenda i stort:

 FRO övergripande.
 Vad gör FRO.
 Vilka uppdrag har FRO. Militära uppdrag, samhällets krisberedskap.
 Hur ansluter man sig till uppdragen, vad krävs.
 Centrala kurser
 FRO Östergötland.
 Vilka 'tjänster' har vi.

Obligatoriskt anmälan om deltagande via kalendern alternativt via epost ostergotland@fro.se

MÅNADSMÖTEN FRO NORRKÖPING
FRO Norrköping planerar att ha
öppethus/månadsmöten andra tisdagen i
varje månad under 2023. Platsen för detta
är Bråvallaområden i Norrköping, byggnad
63. Mitt emot katthemmet. Kom på en fika,
snacka lite, eller delta på eventuella teman
på möten som det kan tänkas bli.

RESERVSAMBANDSGRUPP
FRO Östergötlands frivilliga
reservsambandsgrupp kommer under året
återaktiveras/övas och vidareutbildas. Till
denna kommer det finnas möjlighet att
ansluta sig till som medlem. Tanken med
denna är att kunna sättas in vid påfrestningar
i samhället. Denna innehåller både personer
men också utrustning.

UTBILDNING TERRÄNGBIL OCH LEDNINGSVAGN
Under maj så planerar vi att köra igång utbildning av
vår terrängbil och ledningsvagn.
Detta så att man kan hantera dessa och utrustningen
som finns. Framförallt om man ingår i förbundets
reservsambandsgrupp.

Terrängbil med
mastvagn



För detaljer, ta för vana att logga in på fro.se och gå till kalendern och nyheter på FRO
Östergötlands förbundssida.

Har du funderingar och frågor, kontakta förbundet eller avdelningarna
FRO Östergötland = ostergotland@fro.se
Verksamhetsområdet Finspång = ostergotland@fro.se
Avdelning Linköping = linkoping@fro.se
Avdelning Norrköping = norrkoping@fro.se
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Januari
10 januari  planerat öppethus FRO Norrköping
19 januari  Studiebesök Siemens Energy Finspång
24 januari  Föredrag SDR

Februari
2 februari  FRO introduktion
8 februari  Fortsättning SDR
14 februari  planerat öppethus FRO Norrköping

21 februari  Grunder signalering

Mars
Förbundssstämma
1 mars  Vad är MOLOS?
14 mars  planerat öppethus FRO Norrköping

April
Grundläggande IT/informationssäkerhet
11 april  planerat öppethus FRO Norrköping

Maj
SLtest
Start för utbildning terrängbil / ledningsvagn
9 maj  planerat öppethus FRO Norrköping

Juni
13 juni  planerat öppethus FRO Norrköping

Detta är planerade aktiviteteter. Listan fylls på efterhand.
Förändringar kan dock komma att ske, så ha alltid koll på hemsidan samt mailutskick som
görs.

KOMMANDE AKTIVITETER
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NOTISER

UTBILDNING 2023
De planerade centrala utbildningarna 2023
börjas fyllas på i kurskatalogen. Gå in redan
nu och ansök. Kurskatalogen finns att läsa
på https://www.fro.se/web/utbildning/
Flera kurser kommer fyllas på efterhand.
Militära kurser är för personal som skrivit
avtal med Försvarsmakten. Civila
utbildningar för framförallt för personal inom
de civila uppdragen.
På centrala kurser ingår resa, mat och logi.
Allt detta för kostnaden av din
medlemsavgift samt att du avsätter tid.

MEDLEMSAVGIFT 2023
Dags att betala medlemsavgiften för 2023.
Använder man Swish så är det enklast att betala med detta. Logga in på fro.se och gå till
"mina sidor". Där ser du om du betalat eller inte och hur du kan betala. Blev du ny medlem
under andra halvåret 2022 så ingår även 2023 i medlemsavgiften du betalade 2022.
Även om du inte skulle vara så aktiv så är ditt stöd viktigt för oss. Ju flera vi är desto
starkare blir vi. Samt att genom medlemsavgiften får vi inom FRO Östergötland möjlighet att
bedriva mera verksamhet lokalt.

SABOTAGE
Under november månad utsattes vi för
förstörelse/sabotage av våra
kommunikationssystem. FRO
Östergötlands/Norrköpings teknikhus uppe
i Kolmårdskogen totalförstördes av en
brand. Vid ungefär samma tillfälle brann
också två bilar i närheten.
I detta hus fanns mycket av den
radioutrustning som vi använts inom Östra
Östergötland och byggts upp under ett
antal års tid. Detta är givetvis ett stort
avbräck och har påverkat vår verksamhet.

Har man skrivit avtal inom våra intresseområden så ska det vara naturligt att vara medlem
hos oss. Vi företräder dig och jobbar på att förbättra och utveckla "våra" områden i
samverkan med myndigheterna, t.ex. inom ledningssystemområdet i Hemvärnet. FRO har
en plats för alla som vill delta och stötta svenska samhället oavsett om det är inom det
militära eller civila delen av totalförsvaret. Men också inom vår föreningsverksamheten.
Föreningsverksamheten är också en grundbult för frivilligheten.
Som medlem i FRO ska man vara stolt att vara en del av Sveriges frivilliga
försvarsorganisationer.

Det enda som återstod av teknikhuset efter
branden

FOLK OCH FÖRSVARS RIKSKONFERENS.
Pågår under tre dagar (8 – 10 januari) för
kunskapsspridning, samtal och debatt. I fokus
står världens säkerhet, Sveriges försvar,
människors trygghet och samhällets
krisberedskap. En stor del av innehållet
anknyter till de frivilliga försvars
organisationernas uppgifter i uppbyggnaden av
ett nytt totalförsvar i en orolig tid. Läs mer om
programmet och följ föreläsningar och panel
diskussioner på Folk och Försvars webbplats.
https://folkochforsvar.se/themepage/folkoch
forsvarsrikskonferens2023/




