VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FRO ÖSTERGÖTLAND
VERKSAMHETSÅRET 2021
Styrelsen för FRO ÖSTERGÖTLAND får härmed avge följande berättelse för
verksamheten under tiden 2021-01-01 – 2021-12-31

ALLMÄNT:
Under 2021 så fortsatte pandemin att slå negativt mot vår verksamhet då vi fortsatt inte kunnat
träffas och genomföra verksamhet som vi velat göra. Detta har inneburit att vi haft väldigt
begränsad verksamhet under 2021.
Det finns dock indikationer på att restriktionerna kommer hävas under 2022. Stämmer detta så
räknar vi med att kunna återstarta vår verksamhet under 2022.
Samtidigt har även pandemin givit oss fantastiska möjligheter att göra en viktig samhällsinsats.
Detta då Region Östergötland efterfrågade hjälp av de Frivilliga Försvarsorganisationerna med att
agera vaccinationsvärdar vid vaccinationscentralerna. För FRO Östergötland del har vi haft personal
vid Mässhallen i Norrköping. Nästan 15 personer deltog i uppdraget som startade under sommaren
och pågick in under hösten. Vi försedde även med radiokommunikationen under uppdraget för att
underlätta kommunikationen mellan personer på vaccinationscentralen i Norrköping.
Inom FRO Östergötland fanns 3 stycken avdelningar 2021. Dessa var FRO Finspång (411),
FRO Linköping (412), FRO Norrköping (414).
Avdelningen i Finspång har inte genomfört sina stämmor enligt stadgarna under flera år så denna
avdelning anses inte dock längre finnas. Med detta som bakgrund så beslutade förbundsstyrelsen i
slutet av 2021 att omforma FRO Finspång till ett geografiskt verksamhetsområde under 2022. Detta
för att inte behöva ha avdelningsstyrelse, utan istället lägga kraften på att skapa och ha meningsfull
verksamhet.
FRO Norrköping har fortsatt ingen egen lokal, utan man hyr en lokal av kommunen som används
som förråd. Dock har man fortsatt möjlighet att låna byggnad 63 för att genomföra möten.
Under året genomfördes ett antal föredrag om IT-säkerhet. Även föredrag om vårt länsradionät,
AMRPnet samt SDR-radio genomfördes.
FRO introduktion genomfördes vid 2 tillfällen under året. Föredragen och utbildningarna kördes via
webbmöten.
Förbundsstämman 2021 genomfördes via internet 2021-06-01.
2 oktober tillät dåvarande pandemiläge att FRO Norrköping arrangerade amatörradiomässan ihop
med Norrköpings Radioklubb. Denna gång ute i Östra Stenby bygdegård.
I slutet av året så ansåg förbundsstyrelsen att man kunde uppmärksammades att FRO fyllde 75 år
under 2021 på ett smittsäkert sätt. Detta genom att bjuda in medlemmarna till en kväll (17
december) med detta tema samt efterföljande julbord. 25 personer deltog.
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HEMVÄRNET:
På grund av pandemin så har mestadels av utbildningen ställts in under året. Det har därför varit
omöjlighet att utbilda de få nya intresserade som velat bli placerade i Hemvärnet. Precis som 2020
har 2021 varit ett “förlorat” år. Vi hoppas att 2022 kommer bli annorlunda och att det lättar upp.
CIVIL VERKSAMHET:
En grundutbildningar i radiosignalering genomfördes i februari. Denna utbildning genomfördes som
webbutbildningar och är ett krav för att erhålla en FRO-signal för att kunna använda våra radionät.
FRO Östergötland var värd för ett MOLOS arbetsmöte i april.
FRO Östergötland samverkade med Frivilliga Resursgruppen (FRG) i Linköpings kommun genom
försök och prov som genomfördes av kommunikationsutrustning. FRG testade ett antal av FRO
Östergötlands TETRA terminaler och TETRA bas vid deras trygghetsskapande verksamhet under
Valborg och skolavslutningen.
Utfallet var positivt. Rent tekniskt fungerar det väldigt bra på de platser där man varit. Erfarenheten
visar på att det framförallt är delar i handhavandet som behöver förbättras.
FRO Östergötlands sambandspool/reservsambandsgrupp har på grund av pandemiläget legat lågt
under året.
LÄNSRADIOBASNÄT
Nätet har underhållits under året.
Syftet med nätet är att med egen utrustning kunna erbjuda våra medlemmar att träna och ha
kommunikation med andra, utan att behöva vara radioamatörer. Nätet skulle också kunna nyttjas för
andra uppdragsgivare vid behov.
AMATÖRRADIO:
Under årets SL-test så deltog flera SL-stationer inom FRO Östergötland.
EKONOMI:
Beträffande förbundets ekonomi hänvisar vi till kassarapporten
REKRYTERING:
Rekryteringsmöjligheten har varit ytterst begränsad på grund av pandemin. Vi räknar med att ta
krafttag med rekryteringen så snart pandemiläget tillåter det.
FORDON
Inom förbundet finns flera fordon. FRO Östergötland står som ägare för ledningsvagnen. Denna är
placerad i Norrköping enligt det övertagandeavtal som gjordes med räddningstjänsten. FRO
Norrköping äger också en terrängbil samt en mastvagn.
Fordonen har varit sparsamt nyttjade under året, mycket pga. Pandemin och det har varit begränsat
med fysiska träffar.
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MEDLEMMAR:
Antalet personer som betalade medlemsavgiften 2021 var 138 stycken. 7 stycken nya medlemmar
tillkom under 2021.
Ett nytt medlemsregister såg ljudet i slutet av 2021. Detta innebar också att återinträden inte längre
finns, utan man “klassas” som ny medlem oavsett om man varit medlem tidigare eller inte.

Alla måste hjälpas åt att rekrytera nya medlemmar både till föreningen men också till våra uppdrag.
Det är du som medlem som är bästa värvaren i din egen omgivning.
Fördelning mellan avdelningarna.
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HEMSIDA OCH MAILINGLISTOR
Under andra halvan av 2021 så havererade centrala IT-miljön. Detta innebar att bland annat mail
och hemsida försvann som gjorde det svårt att kommunicera med medlemmarna. Även allas fro
alias e-postadresser försvann.
Planen var sedan tidigare att byta ut plattformen vid ett senare tillfälle, men detta arbete fick nu
istället påskyndas.
Efter lång väntan kom ändå den nya miljön på plats. Med helt ny IT-plattform och flera
integrationen som kommer det underlätta det administrativa arbetet framöver. Tex. så registreras
medlemsavgiften direkt i medlemsregistret nu, vilket sparar mycket tid.
Viktigt är att logga in på fro.se och gå till “mina sidor” och verifiera så att telefonnummer och epostadressen stämmer för att inte missa någon viktig information. Som inloggad ser man också
betydligt mera information tex. kalender osv.
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AVSLUTNING:
Har du något du kan bidra med? hålla föredrag, ordna studiebesök osv. Kontakta oss, Du
behövs.

Styrelsen inom FRO Östergötland vill tacka alla medlemmar för förståelsen med detta andra
pandemiår. Speciellt tack till er funktionärer och medlemmar som ställt upp under året bland annat
som vaccinationsvärdar.
Vi hoppas verkligen att 2022 låter och återgå till en hyfsat normal verksamhet.
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