Frivilliga Radioorganisationen
En sommarhälsning till alla medlemmar
Sommaren står för dörren men föreningen vilar inte. Inför sommaren 2021 var jag orolig att den
långa pandemin skulle sänka ambitionsnivån hos medlemmar och instruktörer när samhället åter
skulle öppna upp. Det var en oro som inte besannades. Föreningen har verkligen rivstartat!
Vi gick från en kris till en annan. Året hade knapp startat innan Ryssland visade sin mörka sida. Den
24 februari fick vi förlika oss med en verklighet som innebar att vi nu har krig i Europa. Det svenska
folket visade ett tydligt stöd för Ukraina och riksdagen tydliggjorde detta genom att skicka vapen till
landet. Sveriges riksdag har också tagit det stora beslutet att lämna den mångåriga alliansfriheten
som vi vant oss vid. Nu ska vi bli Nato-medlemmar om medlemsländerna kan enas i frågan. Enligt
Natos artikel 3 kommer vi behöva ett starkt nationellt totalförsvar och därmed står föreningens roll
som frivillig försvarsorganisation sig stark.
Sverige riksdag har även tagit beslut att dela in landet i sex civilområden redan den 1 oktober 2022.
Detta kunde jag ana, men inte att det skulle gå så här fort. Vad det innebär för FRO är inte helt klarlagt, men centralstyrelsen arbetar med att utreda frågan. Det är också sannolikt att försvarsmakten
kommer delas in i motsvarande regioner.
Under våren har alla kurser som planerats genomförts och sommaren är fulltecknad med verksamhet.
Det vi lovat våra uppdragsgivare ska vi hålla, vilket i praktiken innebär att vi kommer genomföra,
inte mindre än, 18 centrala kurser under juni och juli. Utöver det kommer föreningen synas på flera
platser i landet, bland annat på stora event som den nationella totalförsvarsdagen i Malmö, politikerveckan i Almedalen på Gotland och O-ringen i Uppland. Flera av höstens kurser är så överfulla att vi
nu arbetar med förstärkningsinsatser i form av extrainsatta kurser och högre elevantal.
Riksstämman genomfördes under maj på vackra Fårö. Vi hade en fin helg på Gotland tillsammans
och en ny centralstyrelse har nu tagit form. Det ska bli spännande att följa denna styrelse och genomföra de uppdrag som riksstämman ställt. De nya centralstyrelsemedlemmarna är Mattias Edlund från
FRO Uppland, Kenneth Engström från FRO Gävleborg samt Mikael Lagergren från FRO Södermanland. Ulf Lindström från FRO Kalmar län valdes till sammankallande för valberedningen och PerArne Persson från FRO Norrbotten samt Lars-Göran Kvist från FRO Skaraborg valdes till föreningsrevisorer. Jag vill rikta ett stort tack för ambitiöst arbete till Mats Nordström från FRO Skåne och Ian
Wennerholm från FRO Kronoberg som lämnade centralstyrelsen.
Vi växer både avseende uppdrag och antal medlemmar. Det är bra! Trots den dystra omvärldsutvecklingen får vi glädjas åt att vi nu har enklare att förklara behovet av ett starkt totalförsvar vilket
bidrar till en förenklad rekrytering. Folkförankring är en viktig del av vår basplatta.
Jag vill slutligen rikta ett stort tack till alla styrelsemedlemmar, funktionärer och instruktörer som
skapar verksamhet och vårdar den fina föreningen vi alla är en del av!

Jag vill önska er alla en fin sommar!
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