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Om årsmötet på distans 2021 

Vid årsmötet på distans 2021 deltog 88 av före-

ningens 201 medlemmar i omröstningen. Alla god-

kände styrelsens förslag och svarade ja på samtliga 

frågor. Till ny styrelse fram till årsmötet 2022 val-

des enligt valberedningen förslag:  

Till ordförande för ett år omvaldes Olle Finnman.  

Till styrelseledamöter för 1 resp. 2 år valdes: 

• Olle Larsson Omval för 2 år 

• Carin W Rylander, omval för 1 år 

• Stig Svennander, omval för 1 år 

• Christer Sandström, nyval för 2 år 

• Per-Olof Liss, nyval för 2 år 

• Christer Olsén, nyval för 1 år 

• Ulf Klintesten, nyval för 1 år 

Till ny valberedning väljs Carl-Olof Alknert och 

Lennart Gutå. 

Information från kassören 

Vid konstituerande mötet 19 maj utsågs Ulf Klinte-

sten till ny kassör efter Lennart Gutå, som avböjt 

omval. Lennart, kassör sedan 2017 avtackades ef-

ter mötet 

Föreningen har pga. Corona-pandemin inte gjort 

av med planerade kostnader för 2020 och 2021. 

Likviditeten är tillräckligt god för att vi förhopp-

ningsvis skall kunna genomföra några aktiviteter 

under 2021. Alla avgifter för 2019 och 2020 är in-

betalda och väntar på att komma till användning. 
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Information från medlemsansvarige 

Gunnar Fridén, avgående medlemsansvarig: För 

sista gången ber jag nu er alla om att hjälpa till 

med att sköta uppdateringen av medlemsregistret. 

Det gäller huruvida du har bytt bostadsadress, 

postadress, e-postadress eller dina telefonnum-

mer. Eller om du vet någon som kan ta emot mail 

så att vi kan skicka info dit istället för per post. Vi 

är tacksamma om du vet något om någon av våra 

medlemmar har avlidit så vi kan vidtaga vidare åt-

gärder. 

Det här är sista gången jag ber er om detta för det 

är viktigt för att ni skall få information från oss. 

Sen tackar jag för mig efter 17 år i styrelse som 

kassör och nu senast som medlemsansvarig. Det 

har varit trevliga och lärorika år som jag aldrig ång-

rat. Nu vidtar en tid som vanlig medlem och vad 

det kan innebära. 

Nu får Per-Olof Liss som ny medlemsansvarig ta 

vid. Han kan nås på info@fravet.se  dit ni också 

kan adressera övrigt som ni vill komma i kontakt 

med i styrelsen 

Om amatörradio och radioamatörer 

vid FRA 

Omkring 1940 jagade FRA radioamatörer med 
syfte att utbilda dem till radiospanare. Det lycka-
des och hösten 1940 påbörjade fem radioamatörer 
signalspaning vid det första Nordbo, i Morjärv.  

Sedan dess har många med amatörcertifikat arbe-
tat på FRA och just nu har veteranföreningen 26 
medlemmar som är radioamatörer. De träffas un-
der kodnamnet CQ BENGET främst lördagar och 
söndagar kl. 0930 på 80 m. 

 

ARRL ”Amatörbibel” 1961 

mailto:info@fravet.se
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Om man till äventyrs inte har kvar sin gamla KV-ra-
dio, finns s.k. SDR-mottagare på nätet, t. ex. 
websdr.org. 

Amatörstationen på Lovön, SL0CB, låg tills helt ny-

ligen under många år nära Hogsta gård. Stationen 

tillhörde Militärsektionen, 8.komp S1, vid FRA som 

utbildade vpl telegrafister och användes främst av 

vpl som redan var radioamatörer när de ryckte in. 

Stationsföreståndare fram till slutet av 80-talet var 

den civilanställde telegrafiläraren Knut ”Knutte” 

Flink, SM0IN, som sedermera efterträddes av Pa-

trik G.  

Utbildningen av vpl telegrafister upphörde om-

kring år 2000 och amatörstationen vid Hogsta 

övertogs av FRA. Efter många års diskussioner är 

SL0CB nu på gång att flytta till en ny lokal innanför 

staket och får även överta en utrangerad vridbar 

KV-antenn.  

Patrik har skrivit en intressant artikel ”Amatör-

radio vid FRA” som kommer att skickas ut till alla 

radioamatörer i FRA Veteranförening. Övriga in-

tresserade medlemmar kan beställa artikeln ge-

nom ett mejl till info@fravet.se eller ringa/sms:a  

Olle Finnman, 070 594 3387. 

Aktiviteter  

Vid konstituerande mötet 19 maj utsågs Carin 

Wassberg Rylander att vid sidan av uppdraget som 

sekreterare vara aktivitetsansvarig tillsammans 

med Christer Olsén, Christer Sandström och Stig 

Svennander. 

Vid årsmötesomröstningen visade det sig inte 

oväntat att aktiviteter på FRA Lovön är de mest 

uppskattade. Så snart pandemiläget medger och 

FRA kan ta emot oss som besökare igen kommer vi  

Nuvarande QSL-kort 

mailto:info@fravet.se
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att fortsätta med våra FRA-historiska föredrag och 

de populära pubkvällarna. 

Till dess försöker vi hitta andra möjligheter att 

hålla kontakten under pandemin och tar gärna 

emot tips på intressanta länkar, webinarier etc. 

Det börjar nu också bli möjligt att besöka utställ-

ningar och museer. Armémueum har nu öppet för 

besökare igen. Museet är öppet tisdagar – sönda-

gar 11.00 – 17.00. Och här kan du läsa om spion-

stad Stockholm:   https://www.armemu-

seum.se/oppet digitalt/spionstad/ 

Vi ska också se om vi kan komma i gång med nå-

gon form av amatörradioaktiviteter, något som 

förenar veteraner och FRA-anställda över hela lan-

det. 

Gästboken 

Gå till www.fravet.se och skriv i gästboken. Berätta 

om hur du upplevt pandemiperioden. Skriv förslag 

till FRA VET-aktiviteter. Eller skriv om något annat. 

Formuläret där man skriver sitt meddelande finns 

längst ned på sidan i gästboken. Det är så trevligt 

att få veta vad vi medlemmar tycker och tänker.  

 

Veterandagen 2021  

Inom FRA har det under alla år funnits många ve-
teraner, som tjänstgjort för Försvarsmakten på 
olika sätt i vårt land eller utomlands. Den 29 maj är 
det dags att hissa den svenska flaggan i topp för 
veteranerna. Följ direktsändningen via Försvars-
maktens youtubekanal. Sändningen börjar kl. 
14.30 den 29 maj. Se Veterandagsceremonin 2021 
 

https://www.armemuseum.se/oppet%20digitalt/spionstad/
https://www.armemuseum.se/oppet%20digitalt/spionstad/
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