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Frivilliga Radioorganisationen 
FRO Elfsborg 

 

      

Frivilliga Radioorganisationen 
Elfsborg 

 

Telefon: 
031-69 28 44 
 
 

E-post: 
elfsborg@fro.se 
Hemsida: 
elfsborg.fro.se 

Postadress: 
FömedC By 8 
Box 5155 
426 05 Västra Frölunda 

Besöksadress: 
Göteborgs Garnison 
Radarhöjden 
Byggnad 129 
Västra Frölunda 

Bankgiro: 
5124-4630 
Org. nr 
857205-8389 

 

PROTOKOLL 

2022-03-30 

Tid kl: 15:30-16:00 

 Plats: Microsoft Teams 

Närvarande: Hans-Olof Cederberg, Johan Gustafsson, Kenneth Wassberg, Göran Berglind, Henrik 
Mattsson, David Skarland, Martin Ottosson, Sofia Carlsson, Anders Jonsson 
Frånvarande: - 
 

 

 

Förbundsstyrelsemöte nr 3, 2022 

§1.  Ordförande öppnar mötet 

§2.  Föregående protokoll 

 Ej distribuerat, bordläggs.  

§3.  Åtgärdslistan 

 Tas på nästa möte. 
 
§4.  Ekonomi 
  
 Antalet betalande medlemmar 2022-03-30 är 214. 
 Behållning på bankkontot är SEK 63 735:17 
  
§5.      Föreningsverksamhet 

 GB: vi har Öppet Hus varje tisdag men få besökare. GB skriver ett förslag till 
 massutskick med ”reklam” för aktiviteten. Skriver också om detta i 
 kommande månadsbrev. 

§6.  Ungdomsverksamhet 

  Inget nytt 

§7.  Hemvärnet 

  SC har gjort utbildningsplaner för några nya medlemmar samt deltagit i möte 
 mellan FRO NVG och Bohus-Dalsgruppen. Ett konstruktivt möte. 
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 KW meddelar att det förmodligen kommer att bli en stor FMÖ i Västsverige 
 april-maj 2023 där HV skall deltaga. 

§5.        Civila uppdragen 

  Vi har fått ett avtalsförslag från Härryda kommun. KW svarar kommunen 
 snarast att vi arbetar med förslaget och återkommer i april med svar. 
 En rapport från grupparbetet för Göteborgs kommun har presenterats av 
 Andreas Lagerblad och skall skickas till Peter Löwenstein. 
 HM har deltagit i möte med krishanteringsrådet på Tjörn. 
 

§9.   Samband & Mtrl 

  HM meddelar att tidplanen för Kuballe förmodligen inte håller. Telia har ännu 
 inte tömt det stativ de ska lämna kvar. Arbete återstår också på VHF-antenn. 
 Vi behöver göra en ny översyn av våra anropssignaler, vi har nya medlemmar 
 som behöver signaler och många ”gamla” som inte används. 
 JG efterlyser nya batterier till våra P502-stationer. KW tar kontakt med 
 RAKOM och undersöker pris. Frågan om stöd/bidrag till materialinköp från 
 t.ex. FFGF tas på Sb/IT-konferensen. 

§10.   Övriga frågor 

  Sb/IT-konferensen planeras preliminärt till söndag 15 maj. KW kontrollerar 
 om Michael och Oscar är tillgängliga de dagen. Förslag till diskussionspunkter 
 finns, se bilaga 1. 

  Efter detta styrelsemöte diskuterade vi valberedningens förslag samt 
 propositioner och motioner inför RS 2022, se bilaga 2. 

§11.   Nästa möte  

  Enligt plan söndag 24:e april 2022 kl 11:00, plats GA, Kronhusgatan 2C, 
 Göteborg. 

 

 

Hans-Olof Cederberg, ordförande  Göran Berglind, sekreterare 
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FRO Elfsborg förbundsstyrelsemöte 2022-03-30    Bilaga 1. 
 

Föreslagna diskussionspunkter Sb/IT-konferensen 
 

FROGNET, status, uppbyggnad och utveckling 

 

Riks-DMR, status, ev framtida utbyggnad 

 

Ny DMR-programmering, ta fram arbetsgrupp i förbundet för detta 

 

80 MHz, status och ev framtida utbyggnad 

 

Ny 80 MHz-programmering, ta fram arbetsgrupp i förbundet för detta 

 

Utlarmning vid katastrofer 

 

Radionät vid uppdragen 
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FRO Elfsborg förbundsstyrelsemöte 2022-03-30    Bilaga 2. 
 

Genomgång av handlingar inför Riksstämman 2022 
 

1. Mötet beslutar att rösta enligt valberedningens förslag för val till FRO 
centralstyrelse. 

2. Mötet beslutar att rösta för bifall av proposition 1. 
3. Mötet beslutar att rösta för bifall av proposition 2 med anmärkning; delegaterna får 

i uppdrag att undersöka vad som menas med skrivningen i andra stycket, frågan är 
hur kansliet finansieras? Mötet ifrågasätter också vad som menas i näst sista stycket 
med kategorin ”ständiga medlemmar”, okänd för oss. 

4. Mötet beslutar att rösta för bifall av proposition 3. 
5. Mötet beslutar att rösta för bifall av proposition 4. 
6. Mötet beslutar att rösta för bifall av proposition 5. 
7. Mötet beslutar att rösta för avslag av motion 1. 
8. Mötet beslutar att rösta för bifall av motion 2. 
9. Mötet beslutar att rösta för avslag av andra stycket i motion 3. Första styckat anses 

redan besvarat. 
10. Mötet beslutar att rösta för att motion 4 anses besvarad. 
11. Mötet beslutar att rösta för avslag av motion 5 med anmärkning; skrivningen i näst 

sista stycket är olycklig då vi starkt understryker att alla medlemmar har lika värde.  
12. Mötet beslutar att rösta för bifall av motion 6. 
13. Mötet beslutar att rösta för bifall av motion 7. 


