FRO Östergötland verksamhetsplan 2022-2023

Övergripande mål FRO Östergötland
Vi ska vara ute och visa upp och betydligt mera än tidigare. Dels som rekrytering men också
marknadsföring och visa att vi finns. Pandemiläget medger nu att vi mera aktivt agerar.
Detta övergripande mål stöder de övriga målen enligt nedan.
Vi ska delta eller själva arrangera arrangemang där vi får en möjlighet att visa upp oss och träffa
potentiella nya medlemmar.
•

FRO Östergötland ska årligen minst delta i tre arrangemang med inriktning på rekrytering
och visa upp vår verksamhet.

Rekrytering till Försvarsmakten
Fortsatt fokus på att rekrytera nya medlemmar till våra olika uppdrag. Minst 2 nya signalister per
Hemvärnsbataljon och år ska rekryteras och skapas utbildningsplan för.
Detta innebär minst 2+2 = 4 stycken per år.
Rekrytering/samverkan ihop med Hemvärnet och övriga Frivilliga Försvarsorganisationer bör ske
när tillfälle ges.
Rekrytering till civila totalförsvaret
De civila uppdragen är också i behov av mer resurser så även till dessa behöver rekryteringsinsatser
göras.
•

FRO Östergötland ska under 2022-2023 informera och söka kontakt med flera kommuner,
Länsstyrelsen, Region Östergötland i syftet att informera om att vi finns och upprätta bra
kontaktnät.

•

FRO kommer under 2021 delta som en aktör i den frivilliga insatsen för Region
Östergötland och bistå med vaccinationsvärdar till de vaccinationscentraler som upprättats.
Uppdraget startar i maj och kommer pågå under flera månader.

•
Mål för ungdomsutbildning
Under 2022-2023 hjälpa till att få ungdomar att söka FRO centrala ungdomsutbildningar.
2023 få fram en lämplig ungdomshandläggare som kan påbörja arbetet med rekrytering och
planering av egen ungdomsverksamhet inom FRO Östergötland alternativt i samverkan med
närliggande förbund.
Mål för medlemsantal
Medlemsutvecklingen 2022 ska vara positiv. För 2023 ska vi jobba på att behålla medlemmarna.
För att nå dessa mål så försöker vi utöver rekryteringsaktiviteter och få befintliga medlemmar att ta
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med hela familjen på familjemedlemskap.
Vi behöver också arrangera och erbjuda intressanta aktiviteter för att behålla medlemmarna.
Mål för kompetensutveckling.
•
•
•
•

Förbundet ska uppmuntra till deltagande i SL-testet så vi tränar på att upprätthålla våra
förmågor inom HF-området.
Fortsatt underhåll och utveckling av våra radio och datanät kommer utföras och det finns
stort intresse av att få ytterligare hitta noder för datanätsutbyggnaden. Samverkan med
AMPRnet och SK5BN i dessa frågor kommer ske.
Öka nyttjandet på våra radionät i träningssyfte.
Få medlemmarna att ingå i sambandspoolen samt genomföra utbildning/övningar med den
samma. Detta är framförallt viktigt för medlemmar som inte har någon annan placering tex.
I Hemvärnet eller MOLOS.

Mål för medlemsvård
2022 och 2023 genomföra en aktivitet relaterat till att medlemmarna lär känna varandra bättre inom
förbundet.
Mål organisationen inom FRO Östergötland.
Under 2022 anpassa avdelningsstadgar till de nya normalstadgarna för avdelning samt fastställa
dessa på avdelningsstämmor.
Under 2022 omforma FRO Finspång till ett geografiskt verksamhetsområde samt få igång
verksamhet inom detta.
Under 2023 följa upp/utvärdera omformningen av FRO Finspång till geografiska
verksamhetsområdet men även organisationen inom kvarvarande avdelningar.
Basutbud
• Minst två FRO introduktioner per år ska genomföras.
• Minst två utbildningar i grunder signalering ska genomföras under året. Denna utbildning är
ett krav för att erhålla signal och rätt att använda förbundets radionät.
• Minst ett medlemsmöte i månaden inom förbundet med olika ämnen som fokus. Dessa
genomförs som fysiska träffar men bör också kunna erbjudas som webbaserade möten vid
tillfällen. Ämnen för dessa träffar kan vara IT-säkerhet, Rakel-utbildning, information om
civila och militära uppdrag och andra radiotekniska ämnen.
Ovanstående bör kunna genomföras både som webbaserade möten eller som fysiska träffar när
möjligheten finns. Möjligen även som en kombination av bägge.

Reservation för om ovanstående inte kan genomföras p.g.a. pandemiläget.
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