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VÄLKOMNA TILL ETT NYTT VERKSAMHETSÅR. 
 

Hej medlem. Nu är det 2022 och nytt verksamhetsår. Mycket har, och kommer att hända under året. 

Som många kanske redan märkt så har FRO en helt ny hemsida och med det så även ett nytt betalsystem 

för medlemsavgiften. Du som inte varit in på den nya sidan så kommer du att märka att man behöver 

logga in med sitt bank-id. Har du ingen möjlighet att göra det så kontakta kansliet så hjälper dom till med 

en annan inloggningsmetod. Vill du hellre som vanligt betala medlemsavgiften direkt till FRO 

Södermanland på sedvanligt vis så går det naturligtvis bra att göra det, vi ser till att det uppdateras i det 

nya registret. På hemsidan under Mina sidor kommer du att se hur din medlems status är och hur länge 

den är gällande. Har du frågor om detta så ringer du eller mejlar till oss i styrelsen. 

 

Förfrågan från Räddningstjänsten i Nyköping 
Vi har fått förfrågan att medverka som figuranter under våren 2022 på deras övningar ”Stor skadeplats” 

All övningstillfällen kommer att ske mellan 09.00-12.00 på Björshult. Övningarna avslutas med lunch 

som räddningstjänsten bjuder på. Anmälningar till christer.wiklund@telia.com eller telefon 0706-570904 

om du kan medverka på någon av dessa datum, eller allihop om du kan det. Kan var en kul och lärorik 

upplevelse       

 

Datum Tid  Plats Datum Tid  Plats 

26/3 09.00-12.00  Björshult 7/5 09.00-12.00  Björshult 

2/4 09.00-12.00  Björshult 14/5 09.00-12.00  Björshult 

9/4 09.00-12.00  Björshult 23/5 09.00-12.00  Björshult 

23/4 09.00-12.00  Björshult 28/5 09.00-12.00  Björshult 

 

Verksamheter under året. 
Inom förbundet har vi nu tänkt att genomföra utbildningar som tillsamman bildar en helhet och avslutas 

med en större sambandsövning (FRO43 NORRSKEN) där vi nyttjar de sambandsmedel som omnämns i 

utbildningsplanen. Vi se gärna att så många medlemmar som möjligt deltar i denna utbildning. Kan du 

inte på söndagar så står tisdagarna till förfogande, och vice versa. Men vi ser fram emot att deltagandet är 

positivt i antalet deltagare.  

För vidare information se bifogat dokument ”Översiktlig beskrivning FRO43 Norrsken” 

 

Den planerade verksamheten kommer fortsättningsvis att bedrivas på söndagar en gång i månaden, oftast 

mellan 13.00-17.00 om inget annat noterats. Tisdagar kommer det att vara frivillig verksamhet med 

möjligheter att göra det man för stunden är intresserad av. 

 

Söndagar, planerad verksamhet enligt program nedan. 

 

Tisdagar, frivillig verksamhet efter egna önskemål eller bara kaffe och träffas. 
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Huvudverksamhet 
 

Datum: Tid: Inriktning:   Plats: 

2022-03-06 13-- Förbundsstämma (kallelse kommer) Björshult 

2022-03-27 13–17 Teori RA 195 + Dart  Björshult 

2022-04-24 13–17 Praktisk tillämpning RA195+Dart Björshult 

2022-05-29 13–17 Förevisning Ribb/Lupp + Karttjänst Katrineholm 

2022-08-28 13–17 Teori RA 763 + SwAle  Björshult 

2022-09-25 13–17 Praktisk tillämpning RA763+SwAle Björshult + Katrineholm 

2022-10-30 13–17 Generalrepetition sambandsmedel  Björshult + Katrineholm 

2022-11-27 10-- Slutövning samtliga sambandsmedel Björshult + Katrineholm 

2022-12-18 13-- Julavslutning   Katrineholm 

 

Kompletterande verksamhet 

 
Tisdagar 18.00-- Signalering mm + Kaffe Björshult  

Tisdagar 18.00-- Signalering mm + Kaffe Katrineholm 

Tisdagar 18.30 Förbindelseprov och signaleringsövning DMR Talgrupp Förbund 

 

Utåtriktad verksamhet 

 
Våren 2022 Rekrytering   Enligt senare bestämmande 

V39  Krisberedskapsveckan  Enligt senare bestämmande 

2022-06-18 Nationella totalförsvarsdagen Enligt senare bestämmande 

 

Information till nya medlemmar 

 
2022-04-12 18.00 Information nya medlemmar Björshult 

2022-11-15 18.00 Information nya medlemmar Katrineholm 

 

 

Har du frågor avseende verksamheten eller övrigt så kontaktar du naturligt vis oss enligt adresser i 

sidfoten. 

 

Väl mött under verksamhetsåret. Styrelsen. 
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