
Frivilliga Radioorganisationen Norrköping 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022. 

Norrköping

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret (1 januari – 31 december 2022) bestått av följande 
personer.

Styrelsemedlemmar:
Avdelningsordförande: Håkan Augustsson (1 år kvar)
Vice avdelningsordförande: Thomas Kuntze 
Sekreterare: Fredrik Andersson (1 år kvar)
Kassör: Pernilla Bergfeldt 
Ledamot: Jan Hult 
Suppleant: Christoffer Lindström 

Revisorer:
Andreas Eckerbert (sammankallande), Andreas Jarskog.
Magnus Bensryd (revisorssuppleant).

Valberedning:
Andreas Jarskog (sammankallande) samt Magnus Bensryd.

Olika Handläggare:
Material / Fordon: Håkan Augustsson / Christopher Andreasson.

Styrelsen har haft ett konstituerade möte samt ett protokollfört möte under året utöver de löpande 
kontakterna då man haft kontakt via e-post och telefon. 

Version 2



Verksamhet

Övergripande

Inledningen på 2022 präglades fortfarande av pandemin med Covid-19 i samhället. Efterhand när 
samhället öppnades upp igen så började vi sakteliga köra igång verksamheten igen. Bland annat så 
startade vi upp våra återkommande månadsmöten. 

Årets avdelningsstämma genomfördes 24 februari. Återigen via Internet på grund av 
pandeminläget. 
På stämman fastställdes nya stadgar för avdelningen. 

Vi beslutade i slutet av året att vi ändrar våra månadsmöten till att köra dessa andra tisdagen i varje 
månad.

Lokal
Våra träffar och möten genomför vi fortsatt i byggnad 63. 
Vi hyr fortsatt en lokal från Norrköpings kommun som vi har som lager för vår utrustning. 
Fortfarande har inget hänt med lokalstöd från Försvarsmakten (Livgrenadjärgruppen).

Fordon
Avdelningen äger en terrängbilen samt en mastvagn. 

Radioloppis
In i det sista var det osäkert om det skulle arrangeras någon radioloppis i år. Ihop med Norrköpings 
Radioklubb. Detta då det var problem att hitta lämplig lokal. Vid utvärdering så ansågs förra årets 
lokal för liten/trång.  Till slut så fick radioklubben napp om en lokal i gamla Miohuset i 
Klockartorpet. En månad senare än tidigare år genomfördes (i november) till slut radioloppisen. 
Någonstans mellan 120-150 personer deltog under dagen. Denna dag genererade en bra inkomst till 
oss och Norrköpings Radioklubb. 
 

Basradionät
Länsradionätet inom vårt geografiska område används av flera medlemmar kontinuerligt.  
Flera medlemmar brukar ”logga in” på FRO centrala DMR nät morgon och kväll via vår DMR 
repeater.
Under året tog EON också kontakt med oss angående att de driver det torn som vi har våra antenner
i. Bland annat uppmanande de oss att flytta ned våra antenner något, vilket också gjordes. De 
kommer också upprätta ett inplaceringsavtal med oss.  

Under november så utsattes vårt teknikhus uppe i Kolmården tyvärr för förstörelse/sabotage. Detta 
innebar att det totalförstördes av en brand. I detta hus fanns mycket av den radioutrustning som vi 
använts inom Östra Östergötland och byggt upp under ett antal års tid. Detta var givetvis ett stort
avbräck och har påverkat vår verksamhet. 
Vi hade dock en försäkring som vi hoppas kan ersatta delar av det som förstördes. 

Lite specifika händelser under året

Februari - 5st FROare åker till Grännas Valdemarsvik och gör radiorek inför 10-mila orientering.
24 februari – Genomfördes avdelningsstämman via Internet.
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14 maj – Genomfördes SL test från Kolmårdsskogen där vi hamnade på en fin 3:e plats.
12 november – Genomfördes SL-test från Kopparbo. 
19 november – Genomfördes amatörradioloppen ihop med Norrköpings Radioklubb.
23 november – Genomförde Håkan och Thomas information om FRO för Flottans män. 
13 december – Genomfördes julfika med glögg och pepparkakor. 

Medlemsläget.
Som följd av omvärldsläget och den ”Putineffekt” som skedde under 2022 så har vi ökat antalet 
betalande medlemmar till 89 stycken. Senast vi var uppe på dessa medlemsnivåer var 2005.  
21 stycken nya medlemmar anslut sig, framförallt under mars månad. 

Medelåldern på medlemmarna med 2022-01-01 som referensdatum var 51,23 år. 
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Vi tidigare medlemmar behöver hjälpas åt att ta hand om våra nya medlemmar. Så att dessa 
känner sig välkomna och får möjlighet att delta i våra aktiviteter. 

2022 var ett väldigt händelserikt år. Vi har blivit mera medvetna om det osäkra omvärldsläget
som råder. Hotbilden mot Sverige har också ökat. Sverige börjar återigen bygga upp 
totalförsvaret, både militärt och civilt. 
Ta med kompisen, arbetskamraten och självklart hela familjen som medlem. Berätta vad vi 
kan erbjuda, att man gör en insats för totalförsvaret i samhället. Ansök direkt på webben, 
enklare kan det inte bli. 

Ekonomi.
Presenteras separerat i kassörens rapport.

FRO Norrköpings styrelse vill tacka alla medlemmar. 2023 hoppas vi blir ett pandemifritt år. 

Avdelningsstyrelsen gm. ordförande Håkan Augustsson och sekreterare Fredrik Andersson.
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Figur 2: Efter brandenFigur 1: Teknikhus innan förstörelsen


