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VÄLKOMNA TILL ETT NYTT VERKSAMHETSÅR. 
 

Hej medlem. Nu är det 2022 och ett nytt verksamhetsår samt att vi har genomfört årsstämman på 

Björshult med 15st deltagare fysiskt och 4st digitalt. De verksamheter som tidigare presenterats via 

FRONYTT är nu antagna av stämman och kommer att genomföras, dessa presenteras nedan. Mycket 

kommer att hända under året. Jag bifogar årsmötesprotokollet till er så ser ni vilka beslut som togs och 

hur den nya styrelsesammansättningen ser ut. 

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 meddela mig, Christer Wiklund, så 

hjälper jag dig.  

 

Vi ser nu en tillströmning av medlemsansökningar och några har redan kommit in hos oss i  

FRO Södermanland och några är på väg in. 

 

Jag hälsar de nya välkomna till vår förening. Har ni nya några frågor så är det bara att höra av sig 

till oss i styrelsen på sodermanland@fro.se eller ringa mig, Christer Wiklund på 0706-57 09 04 så 

skall jag svara på era frågor. Annars är det bara att hålla koll efter kommande FRONYTT som är 

vårt sätt, utöver hemsidan, att kommunicera ut vad som händer och sker i föreningen. 

 

Många kommuner (Nyköping, Oxelösund, Trosa, Gnesta och Eskilstuna) har nu meddelat att de kommer 

att starta upp FRG grupper och några ur styrelsen kommer att närvara på dessa möten för att utröna hur 

behovet av personella resurser kommer att te sig och vad det kan innebära för oss om våra tjänster 

kommer att behövas. Detta kommer troligtvis innebära att många s.k. trygghetspunkter har behov av 

samband. Likaså kommer säkert länsstyrelsen att ha behov av radiooperatörer/signalister. 

Känner du att du kan bidra med en insats eller känner någon i din närhet eller bekantskapskrets 

som är intresserad av att hjälpa till så meddela oss i styrelsen. Detta gäller åldersgruppen 18 år och 

uppåt. 

Vi återkommer säkert med ett upprop när vi vet mer om behovet och om det svarar mot vad vi kan 

leverera, så var beredd på att din insatts kan behövas. 

 

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

Alla 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. Några medlemmar har redan anmält sig till dessa övningar men det är inte för sent att anmäla 

sitt intresse. 
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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, Södermanland) där vi nyttjar de sambandsmedel 

som omnämns i utbildningsplanen. Vi ser gärna att så många medlemmar som möjligt deltar i denna 

utbildning. Kan du inte på söndagar så står tisdagarna till förfogande, och vice versa.  

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. 

 

 

Huvudverksamhet 
 

Datum: Tid: Inriktning:   Plats: 

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

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

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

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

2022-09-25 13–17 Praktisk tillämpning RA763 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 
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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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