
 
Frivilligvänner!  
 
Året går mot sitt slut och det har blivit dags att summera ett relativt unikt och händelserikt år.  
 
Pandemin har följt med oss hela året. Våren var lugn och oviss men från sommaren fick vi andas ut 
en aning när regeringen gav oss lättnader i restriktionerna som gav oss möjlighet att genomföra 
centrala och lokala verksamheter. Det föranledde en höst som gick av stapeln i ett högt tempo och 
med korta ledtider för elever, instruktörer och kursgårdar. Men resultatet blev fantastiskt bra! Nu 
hoppas jag att pandemin inte förvärras ytterligare. 
 
Jag misstänker att ingen missat den stora omsättningen av IT-miljö som genomförts under hösten. 
Det blev mer dramatiskt än vi önskade oss. Situationen skapade stora utmaningar för kansliet, 
kursverksamheten såväl som förbundens möjligheter att kommunicera när vi alla behövde det som 
mest.  
 
Föreningen har 2021 bytt ut e-postservern, hemsidan, medlemssystemet och ansökningssystemet för 
centrala kurser. Förbundens styrelser och centrala verksamheter har tillförts möjligheten att arbeta i 
MS Teams och vår nya profilleverantör har skapat en webbshop som kommer se dagens ljus inom 
kort. Vi är nu i slutskedet av IT-omsättning och går därmed in i ett år som ska fokuseras mot metoder, 
innehåll och dokumentation. Vi ska bli ännu bättre på att kommunicera och synas. 
 
Vår omvärld blir alltmer oroande. Det händer mycket i världen just nu som skapar stor osäkerhet. 
Under 2022 hoppas jag att hela föreningen tillsammans hjälps åt att öka medvetandet kring behovet 
av ett starkt totalförsvar genom folkförankringsprojektet ”Tillsammans försvarar vi Sverige”. 
 
Vi har ett stort ansvar att rekrytera och utbilda personal till hemvärnets befattningar, och det är en 
uppgift vi ska lösa. Med det sagt har det civila försvaret börjar bli allt tydligare igen. Länsstyrelsen i 
Skåne har äskat en stor mängd utbildade sambandsoperatörer inom 3år i syfte att krigsplaceras. 
Detsamma gäller för ett statligt verk med verksamhet i flera delar av landet. Detta är sannolikt 
startskottet och en viktig vändpunkt för FRO och det civila försvaret. 
 
Vi har mycket kunskap inom den civila arenan, inte minst genom våra instruktörer och alla som 
engagerar sig i uppdragen kopplade till Svenska kraftnät (Molos) och Trafikverket. Det är en bra 
basplatta, men vi kommer behöva fler instruktörer framöver. En positiv utmaning! 
 
Jag vill tacka alla som engagerar sig i föreningen på ett eller annat sätt! Det är tillsammans vi är 
starka. Det är när vi samlar våra förmågor som vi kan visa vår breda kunskap inom bland annat 
radiolära, militära och civila kommunikationssystem, cybersäkerhet, signalskydd och inte minst 
ledarskap. Fortsätter vi att acceptera varandra, berika varandra och låta alla växa inom sitt 
intresseområde kommer vi vara eftertraktade under lång tid framöver. 
 
God jul och gott nytt år! 
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