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Generalsekreteraren 
har ordet

Årsredovisningar och verksamhetsbe-
rättelser för 2017 är fastställda och in-
lämnade till myndigheter och övriga 
berörda. Ett intensivt verksamhetsår 
har genomförts med bra resultat och 
väl inom de ekonomiska ramar som vi 
tilldelats. Relevanta erfarenheter och 
lärdomar från genomförd verksamhet 
skall nu implementeras i planerade 
framtida verksamheter så att FVRF 
kontinuerligt utvecklas i takt med 
tiden.

Under hösten och vintern har vi tagit 
del av allvarliga och omskakande 
upplevelser om sexuella trakasserier 
och kränkningar i vårt samhälle. 
Flygvapenfrivilligas inställning är 
entydig. Hos oss råder nolltolerans 
mot alla former av trakasserier och 
kränkande särbehandling. Vi ställer 
oss till fullo bakom Försvarsmaktens 
värdegrund och de konsekvenser det 
medför för de som inte kan leva och 
uppträda enligt värdegrunden.

Drygt 500 nya medlemmar tillkom 
under förra året. Tyvärr valde ca 800 
medlemmar att inte längre fortsätta 
sitt medlemskap. Totala antalet vuxna 
medlemmar i FVRF fortsätter därför 
att minska, främst på grund av av-
saknad av medverkan i Flygvapnets 
verksamhet. Denna trend måste nu 
brytas under 2018. Den viktigaste re-
kryteringsuppgiften för regionerna är 
få unga vuxna medlemmar att stanna 
kvar längre tid i FVRF. Längre fram 
i tidningen kan du ta del av att För-
svarsmakten nu har redovisat behov 
av ca 800 frivilliga (X-befattningar) 

i Flygvapnets nya insatsorganisation. 
Därutöver finns behov av frivil-
liga inom totalförsvarets verksam-
het. Dessa nya behov bör utgöra en 
stimulerande faktor för ett fortsatt 
engagemang som vuxen i FVRF.  
Måhända innevarande år kan vara 
början på resan mot FVRF vision att 
vi åter skall vara 4 500 medlemmar.
 
Årets vinterutbildning för ungdomar 
har genomförts i Älvdalen, Dagsåda-
len/Östersund och Luleå. En snörik 
och lagom kylig vårvinter utgjorde 
bra förutsättningar för att ge ca 110 
FVRF ungdomar kunskap och förstå-
else hur de skall uppträda och agera i 
vintermiljö. Antagningarna till årets 
sommarkurser för ungdomar pågår. 
Intresset från flygvapenintresserade 
ungdomar är som vanligt betydligt 
större än uppdraget och tillgången 
på utbildningsplatser. Vår utmaning 
blir att få så många som möjligt att 
fortsätta med terminsbunden utbild-
ning efter genomförd sommarkurs 
och därefter minimera avhoppen.

Våra centrala utbildningar för vuxna 
har hittills i år genomförts som pla-
nerat dock har antalet elever som på-
börjat och fullföljt vissa utbildningar 
varit färre än förväntat. Inom ramen 
för vårt huvudmannaskap har FVRF 
fått i uppdrag att anställa en projekt-
ledare för att förbättra rekrytering, 
uppföljning och vidareutveckling av 
instruktörer till de frivilliga försvars-
organisationerna.

Regionerna har genomfört sina 

årsmöten. Kansliet ser fram emot 
att samarbeta och samverka med 
de nyvalda styrelserna. Regioner-
nas uppgifter och ansvar kommer 
successivt att utökas i takt med att 
rekrytering och utbildning av frivil-
liga till flygvapnets krigsorganisation 
fortskrider. Det är nu angeläget att 
regionernas styrelse i samverkan med 
kansliet inleder planeringen för detta 
och att du som medlem tar kontakt 
med din styrelse för att visa intresse 
och diskutera vad du kan bidra med. 
Riksförbundsstyrelsen har även avde-
lat betydande medel till regionerna för 
försvarsupplysning, medlemsrekry-
tering, vuxen och seniorverksamhet 
m.m. i syfte att bedriva folkförankring 
och medlemsvård.
 
Förberedelserna för FVRF Riks-
stämma 2018 i Linköping har inletts. 
Senast den 1 maj skall motioner från 
regioner och förbund till stämman 
vara kansliet tillhanda. Har du för-
slag på hur FVRF bör utvecklas eller 
förändras så lämna ditt förslag till din 
region eller förbund. 
 
Mycket utbildningsverksamhet åter-
står ännu för oss detta valår. Med all 
sannolikhet kommer Försvars- och 
säkerhetspolitik att diskuteras tiden 
inför valet. Följ gärna med i debatten 
och diskutera med din omgivning och 
bidra med att delge din kunskap om 
totalförsvaret.

Ossi Koukkula
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Foton, utan uppgift om fotograf, är  
tagna av FVRF. 
Citera gärna tidningen men ange 
alltid källan

För insänt material ansvaras ej. 
Vi förbehåller oss rätten att redigera  
och för   korta artiklar för att passa  
format och spara plats

Tryckt på Ljungbergs Tryckeri, Klippan

Box 2001, S-103 11 STOCKHOLM
Besöksadress:  

Lilla Nygatan 14 
Tel vx: 08-514 390 00 
E-post: info@fvrf.se

Leveransadress: 
Schönfeldts gränd 5 

S-111 27 STOCKHOLM

Det var på söndagen den 25 mars som 
FVRF Region Väst genomförde sitt 
årsmöte. Enligt vanlig sed befann vi 
oss i Gripencentrum på F 7 och bland 
deltagarna syntes såväl ungdomar 
som vuxna. Ett studiebesök på F7 
var tänkt att äga rum dagen före, till 
vilket många var intresserade, men 
det behövde ställas in på grund av 
bristande planering. Detta kan ha 
varit anledningen till det ovanligt lilla 
antalet vuxna. 

Årsmöte i region Väst

Till årsmötets ordförande valdes  
FVRF utbildningschef Steffen Han-
sen. Med hans hjälp och de välgjorda 
förberedelserna lades punkt efter 
punkt till handlingarna. Den gamla 
styrelsen rapporterade sin verksam-
het och framförde propositioner om 
ny stadga och verksamhetsplan. Ny 
styrelse och övriga förtroendeposter 
valdes. Redan efter tjugo minuter var 
mötet avklarat, något som med stor 
sannolikhet får kallas en rekordtid i 
mästerskapsklass. Här ska tilläggas 
att rekordet inte togs på bekostnad 
av kvalitet.

Steffen Hansen tilldelar  
Daniel Jensen FVRF Förtjänsttecken

 
Med formaliteterna avklarade höll 
Hansen i medaljutdelning för Riks-
förbundets förtjänsttecken som till-
delades Daniel Jensen. Detta för hans 
långa tjänst som instruktör, kurschef, 
ungdomsledare och styrelseledamot. 
Ett stort grattis! 

Därefter höll Hansen även ett före-
drag om Riksförbundets verksam-
het, både det som varit och det som 
komma skall, och åhörarna fick chans 
att ställa frågor. Särskilt intressant var 
informationen om de befattningar i 
insatsorganisationen som kan komma 
att tilldelas de frivilliga försvarsorga-
nisationerna. 
När allt var klart tackades alla för sin 
medverkan och lunch utspisades till 
de hungriga mötesdeltagarna.

Information om propositioner, förtro-
endevalda och mycket mer finns att 
hitta på hemsidan.
 

Robert Andersson 
Styrelseordf Väst

Dataskyddsförordningen - GDPR
Dataskyddsförordningen (GDPR) är en ny EU-förordning som börjar 
gälla 25 maj 2018 och ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL). 
Alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter omfattas 
av GDPR. Så även Flygvapenfrivilliga. GDPR är framtagen för att 
stärka individens personliga integritet. Det som skiljer GDPR från PuL,i 
stora drag, är att individen ska ha bättre inblick i hur dennes uppgifter 
behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter.

Som medlem kan du se vilka personuppgifter som finns om dig i 
vårt medlemsregister om du loggar in via ”min sida” på hemsidan. 
Dessa uppgifter används av FVRF för medlems-, elev- kurs- och 
löneadministration.

Kansliet arbetar nu med att anpassa våra register och våra rutiner så att de 
successivt är anpassade till den nya förordningen när den träder i kraft.

Ossi Koukkula
Generalsekreterare
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Under två dagar i början av februari 
genomförde Flygvapenfrivilliga sitt 
återkommande planeringsmöte med 
kurschefer och personal från LSS 
Friv-sektioner. Syftet med mötet är att 
redovisa erfarenheter samt att skapa 
riktlinjer och samsyn på hur vi ska 
genomföra 2018 års kurser. General-
sekreterare Ossi Koukkula hälsade 
deltagarna, ca 35 personer, välkomna 
till planeringsmötet. Därefter tog 
utbildningschefen, över och drog 
upp riktlinjerna för de två dagarnas 
verksamhet.

Med på planeringsmötet var repre-
sentanter för FV samtliga Frivil-
ligsektioner vilket uppskattades av 
såväl FVRF kanslipersonal som av 
deltagande kurschefer.
 
Under dag ett diskuterades myndig-
hetsstöd, regler och förhållningssätt, 
kursplaner och kurschefsstöd. FVRF 
kansli nya medarbetare, Steffen 
Hansen och Rickard Törnstråle pre-
senterade sig och deras syn på sina 
arbetsuppgifter.

En stor del av dag två ägnades åt att ge 
kurscheferna för våra Sommarkurser 
information av rekryteringsläget samt 

Flygvapenfrivilligas Frivilligkurser 2018

rutiner kring kurserna. Kurscheferna 
för sommarkurserna och de centrala 
kurserna lämnade förslag på lämp-
liga instruktörer och antog dessa 
efter samverkan med såväl FVRF 
utbavd som resp C Friv. Kurscheferna 
hade meningsfulla diskussioner med 
stödjandes förbands företrädare och 
rapporterade samstämt att de startat 
upp sina planeringsprocesser på ett 

Deltagarna samlade inför planeringsmöte 2018

Rickard Törnstråle redovisar tankar kring kurschefsstöd

positivt sätt och hade stor tillförsikt 
inför genomförandet.

Deltagarna upplevde planeringsmötet 
som givande och framförde vikten av 
att även i framtiden starta upp FVRF 
utbildningsår med denna form av 
planeringsmöte.
 

Lars Pettersson/FVRF
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Årets vinterutbildning för FVRF 
ungdomar genomfördes under vecka 
7 och 8 i Älvdalen och under vecka 
10 i Dagsådalen och Luleå.

Syftet med kursen är bla att eleven ska 
få prova på olika utbildningsmoment 
ur Försvarsmaktens grundläggande 
utbildning i vintertjänst.

Krav för att kunna söka och bli anta-
gen till vinterkursen är; medlemskap, 
att eleven genomfört sommar- eller 
grundkurs samt påbörjat sin fortsätt-
ningskurs. Vidare ska eleven vara klar 
med utbildning i ”Kallt väder” och 
”Vass egg” innan vinterkursen startar.

Ca 110 ungdomar, fördelat på de tre 
veckorna, genomförde sin vinterut-
bildning med godkända vitsord och 
betydligt kunnigare i att klara sig i 
vintermiljö.

Flygvapenfrivilligas vinterkurser 2018

Eleverna tog sig till kursplatserna 
på olika sätt, med tåg, buss och flyg. 
Varje utbildningsvecka började på 
söndagskvällen med samling och 

Äntligen dags för skidmarsch

Ett kliv ner i vaken På väg upp ur vaken - det gick bra

uppstart och veckan avslutades på 
lördagsförmiddagen med vård och 
inlämning av övningsmateriell för att 
sedan påbörja hemresan efter lunch.

Utbildningsveckorna på de olika 
platserna följde i stort samma ”Stom-
program” med smärre justeringar med 
tanke på väder, terräng och utbild-
ningsståndpunkt.
 
Veckan började med att passa till 
och valla ”Vita Blixten” samt träna 
skidteknik för att sedan pröva på att 
använda pulka under skidmarsch. Öv-
riga spännande utbildningsmoment 
var att ta sig upp ur en isvak; kallt, 
lite oro samt stor lättnad och stolthet 
när det var klart och värmen återkom 
i kroppen. Eleverna fick också pröva 
på att övernatta ute i snön, antingen 
ligga i ett enmanstält som kallas 
”Puppa” och/eller ligga gruppvis i 
ett 20-manstält. Ett spännande och 
mycket uppskattat moment var skid-
tolkning efter Bandvagn. 

Efter sedvanlig vård och inlämning 
avslutades en spännande och givande 
vecka i ”Kung Bores land”. Flygva-
penfrivilliga sänder ett stort TACK 
till elever och instruktörer för ett bra 
jobb!

Lars Pettersson/FVRF
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Den 15 februari inbjöds samtliga 
Frivilliga försvarsorganisationer, 
FFO, att delta i Huvudman Instruktör, 
FVRF, mötet med syfte att tillsam-
mans bredda kunskaperna om rollen 
som kurschef och finna ytterligare 
möjligheter till bra utbildning för och 
stöd till FFO kurschefer

Till mötet kom ca 30 deltagare från 
olika FFO och FM. Dagen började 
med att Ossi Koukkula, GS FVRF 
hälsade deltagarna välkomna och 
hoppades på ett bra möte. Därefter tog 
Jan Otterström över och ledde mötet 
med stor erfarenhet och kunskap om 
kurschefens olika uppgifter, ansvar 
och behov av stöd från såväl FFO 
som FM.

Företrädare från Lottorna, Bilkåren 
och FVRF redogjorde för sina och 
sin FFO syn på kurschefens olika 
utmaningar och de hade i stort samma 
erfarenheter, mer stöd till kurschefen, 
utbildning och en högre ersättning 
vid tjänstgöring och vid för- och 
efterarbete.

Försvarsmaktens representanter 
beskrev sin syn på kurschefen och 
framhöll bla vikten av att kurschefen 
har rätt kompetens såväl formell som 
faktisk. Vidare framhölls vikten av 
att följa de olika lagar, förordningar, 

Workshop Kurschef

Rickard Törnstråle FVRFAnna Katz Lottorna

Karl Lilja GävleborgsgruppenInger Karlsson Bilkåren

reglemente och lokala bestämmelser 
som i grunden styr vår verksamhet vid 
utbildning som stöds av FM.
 
Efter de olika redovisningarna av-
slutades mötet med en öppen och 

Ulf Hammarlund 
Försvarsutbildarna Deltagarna Workshop samlade

intressant diskussion där många kloka 
och tänkvärda förslag kom fram. AG/
Instruktör kommer nu under våren 
arbeta vidare med att utveckla kurs-
chefsrollen.

Lars Pettersson/FVRF
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Jag kommer att vara den på kansliet 
som befinner mig längst söderut på 
kartan nämligen i Trelleborg. Här 
har jag och min familj slagit oss ner 
i en lägenhet som ligger ca 400 m 
från Trelleborgshamn, när jag säger 
familj är det närmast min fru, jag 
och sonen, då dottern stannat med sin 
familj i Svedala som är grannkom-
mun. Hästarna har vi i ytterligare en 
annan kommun. Jag är född i Skåne, 
närmare bestämt i Malmö där jag bott 
i stort sett hela mitt liv. Under mina 
tonår kom jag i kontakt med FBU 
och var medlem där och genomförde 
en del kurser i Höllviken fram till 
jag ryckte in för värnplikt denna 
gjorde jag som närskyddsgruppchef 
1983–84 på LV 4, som då var förlagt 
till Ystad. Efter det att jag muckat, 
steg jag ut i det civila och jobbade 
i fritidsförvaltningen i Malmö kom-
mun och Malmö lokaltrafik. En dag 
vid hemkomsten från mitt arbete så 
låg det en inbjudan till F 5 frivillig-
avdelning, det visade sig att de (och 
med de menar jag Lars Pettersson) 
ville erbjuda mig en omskolning 
till markförsvaret i Flygvapnet. Så 
blev det och 1990 så åkte jag på en 
omskolningskurs till markförsvar på 
Öland och Köpingsvik. 

Ett antal kurser och år senare resul-
terade detta i att jag var placerad 
som plutonchef på närskyddet i 
Flygvapnet uppe i vad som då var 
riktigt långt norr ut för mig, nämligen 
i Söderhamn på F 15. 

När sedan markförsvaret i bas 90 
monterades ner, sadlade jag om och 
tog mig an hundtjänsten under ett 
antal år. Jag utbildade mig bland an-
nat till hundtjänstinstruktör och det 
som då kallades hundtjänstbefäl, men 
även instruktör i SBK med inriktning 
på dess bruksgrenar och då särskilt 
skyddet som jag senare använde när 
jag fick anställning som hundförare 
och utryckningsväktare. Innan min 

väktartid jobbade jag ett antal år 
i kriminalvården i Malmö. Under 
hela denna tid har jag gjort nedslag 
i frivilligverksamheten med jämna 
mellanrum och under de senaste 10 
åren har jag ökat mitt engagemang.

Under de senaste åren har jag med-
verkat som instruktör eller kurschef 
i ett 30 tal kurser främst i Flygva-
penfrivilligas regi men även för 
Bilkåren och Försvarsutbildarna.                                                          
Från den sista oktober 2017 är jag 
anställd av Flygvapenfrivilliga och 
jobbar underställd utbildningschefen 
med inriktning mot våra instruktörer 
och kurschefer vad gäller utveckling 
av deras roller och att stödja dem i 
deras arbete för Flygvapenfrivilliga. 
Jag kommer även att hantera övriga 
uppgifter som kansliet ålägger mig 
och ni kommer inte heller att slippa 
mig ute i kursverksamheten, jag kom-
mer att dyka upp lite här och var på 
våra utbildningsplatser.

Är det något ni undrar över eller 
behöver veta gällande era roller som 
instruktör eller kurschef så hör av er. 
Ha det bra, vi hörs och ses i FVRF.

Rickard Törnstråle/FVRF

Rickard Törnstråle här!

Den 13–14 oktober 2018 genomför FVRF sin Riksstämma i Linköping.
Du som medlem har möjlighet att via din region/förbund sända in 

motioner senast den 1 maj. 
Vid Riksstämman som är ett viktigt möte behandlas såväl motioner  
som propositioner samt förrättande av val till Riksförbundstyrelsen  

för åren 2019–2020. 
FVRF framtida inriktning kommer också att fastslås vid stämman.

Flygvapenfrivilligas Riksstämma
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Nya bestämmelser för ungdomsverksamheten inom Flygvapenfrivilliga fastställes 
att gälla från 2018-01-01. 
Bestämmelserna anger gemensamma och övergripande regler för genomförande av 
ungdomsverksamhet inom Flygvapenfrivilliga. 
Då ungdomsverksamhet genomförs på uppdrag av och med stöd från Försvarsmak-
ten, ska Försvarsmaktens centrala och lokala bestämmelser följas. 
Vid gemensam utbildning med andra frivilliga försvarsorganisationers ung-
domsverksamhet, ska hänsyn tas till dessas bestämmelser. 
Kurser för våra ungdomar är, Sommarkurs, Vinterkurs, Fortsättningskurs, Ledar-
skapskurs, Praktikkurs och Air Camp.
Du finner  och kan läsa mer om Ungdomsbestämmelserna på vår hemsida  
www.fvrf.se  

FVRF Utbildningsavdelning 

Bestämmelser för Ungdomsverksamheten

FVRF Öst samlade den 17 mars 
en trogen skara medlemmar och 
representanter på gamla Söder-
manlands flygflottilj F 11, idag mer 
känd som Skavsta flygplats för att 
genomföra årsmöte.

Förbundsstyrelseordförande Hans 
Hansson ledde mötet och gav efter 
årsmötet en utförlig redovisning av 
FVRF verksamhetsberättelse för 
2017 samt liggande plan för 2018 
inklusive ”Vart är vi på väg”.

Efter diverse turbulens mellan FVRF 
Öst och LSS, beslöt sittande styrelse 
att ta en ”Time-out”. Under stor 
tidspress bedrev valberedningen ett 
intensivt arbete med att identifiera och 
bearbeta nya kandidater att ta en post 
i den styrelse som skall leda regionen 
under kommande år.

Jag vill här lyfta på hatten för Olle 
Vahers ihärdiga arbete i valbe red-
ningen, vilket också erkändes av 

Region Öst årsmöte

årsmöte där alla förslag bejakades. 
Ny ordförande blev Jan Otterström, 
Maria Melin sekreterare, Olle själv ny 
kassör och Ellinor Hagman ledamot.
Till trots för ovan beskriven turbu-
lens skall nämnas att avgående 
styrelse avslutade deras uppdrag 
på ett hedersfullt sätt med såväl bra 
verksamhetsberättelse som ekonomisk 
redovisning.

Nu väntar ett mangrant arbete med 
verksamhetsplanering för 2018 och 
tillhörande budget innan nya styrelsen 
kan börja lyfta blicken mot sommaren 
och höstens verksamhet.

Steffen Hansen/FVRF

RFS ordf Hans Hansson informerar om FVRF verksamhet
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Kring styrelsebordet sitter från vä; Ossi Koukkula, Lars Pettersson, Hans 
Hansson,  Anders Troedson, Rickard Törnstråle och Filippa Kronsporre

I slutet av februari genomförde RFS 
ett av sina styrelsemöten, tre-fyra per 
år, på FVRF kansli på Lilla Nygatan 
14 i Stockholm. Med på mötet var 
också FVRF valberedning som nu 
arbetar med att ta fram ett förslag på 
RFS nya styrelse för år 2019–2020.

Hans Hansson, styrelseordförande, 
ledde mötet med stor vana och arbe-
tade sig igenom en mycket välfylld 
dagordning. Ordföranden hade som 
vanligt ett bra stöd från FVRF kansli 
genom generalsekreteraren Ossi 
Koukkula som hade god ordning på 
och bra insikt i de på dagordningen 
förekommande ärenden och gällande 
bestämmelser.

Vid detta möte var det ärende av-
seende årsredovisning, verksam-
hetsplaner och diverse rapporter 
som redovisades för beslut och 

Riksförbundsstyrelsemöte

för att sedan vidaresändas till bla 
HKV. Kommande krigsbefattningar 
i Flygvapnets basförband s.k. ”X-
befattningar” diskuterades och en 
arbetsgrupp ur styrelsen redovisade 
tänkta kursplaner och uppstart av de 
första pilotkurserna som kommer att 

ske under år 2018 senare hälft. Un-
der söndagen avslutades mötet med 
att granska propositioner och övriga 
förberedelser inför FVRF Stämma i 
Linköping den 13–14 oktober 2018.

Lars Pettersson/FVRF

Betydelsen av att kunna ge de ungdo-
mar som lämnar vår ungdomsverk-
samhet och andra vuxna med intresse 
för att kunna medverka och stödja 
Flygvapnets klassiska insatsförband, 
är stor och har länge varit en fråga 
FVRF lyft fram.

Därför är det mycket positivt att 
Försvarsmakten nu har behovssatt ca 
2000 nya befattningar för frivilliga 

inom olika delar av deras insatsor-
ganisation. Av dessa befattningar är 
cirka 800 avsedda för Flygvapnets 
förband. Befattningarna omfattar flera 
olika funktioner och även ett flertal 
befattningar på olika chefsnivåer.

För att lösa ut uppgiften att rekrytera, 
utbilda och medverka i vidmakthål-
landet krävs att flera frivilliga för-
svarsorganisationer engageras och 
samordnas.

Befattningar för frivilliga i 
Försvarsmaktens insatsorganisation

Personal i befattning stabsassistent

Personal som arbetar med 
banreperation

FVRF medverkar just nu med eget 
arbete och i olika arbetsgrupper för att 
påverka den kommande produktionen 
och för att kunna bli en tydlig aktör 
i densamma. Det är både tydligt och 
avgörande för FVRF framtida ansvar 
och engagemang, att de faktiska verk-
samheter som kommer att behövas 
göras kommer FVRF regioner att bli 
ansvariga för.

FVRF första praktiska steg kommer 
att bli regionala utbildningar under 
hösten avsedda för de som framgent 
ska bli de regionala instruktörerna i 
kommande utbildningar. 

Jan Otterström 
Projektledare FVRF
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FVRF Syd genomförde sitt årsmöte 
under lördagen den 3 mars på fd F 
10 i Ängelholm, till mötet hade ca 40 
medlemmar anmält sig, ca 30 kom, 
återbuden var främst på grund av 
snöoväder och influensa. Årsmötet 
öppnades med att RFS ordförande 
Hans Hansson hälsade deltagarna 
välkomna, fattade klubban och ge-
nomförde förhandlingarna enligt 
fastställd föredragningslista. Inga 
motioner, men en proposition hade 
inkommit, denna innehöll ändringar 
i våra stadgar med bla sänkt ålder 
för våra yngsta medlemmar från 18 
till 15 år för att få rösta vid årsmötet, 
propositionen bifölls. Den nya sty-
relsen präglades av omval, inga nya 
ledamöter tillkom, du kan se den nya 
styrelsen på hemsidan www.fvrf.se 
under region Syd. 

Under årsmötet fick deltagarna infor-
mation i form av försvarsupplysning 
av RFS ordförande Hans Hansson. 

FVRF nya uppgifter gällande frivil-
ligbefattningar i Flygvapnets krigs-
förband följdes med stort intresse 
av deltagarna på årsmötet. Mickael 
Jönson, stf ordförande i regionen 

informerade om regionens plane-
rade resor, dels till flygdagen på LSS 
Uppsala i slutet av augusti samt om 
en ev resa till Normandie under året. 
Efter mötesförhandlingarna och 
försvarsupplysningspasset omgrup-
perade deltagarna till museet för att 
vandra runt bland flygplan och övrig 
flygvapenmateriel.

Region Syd årsmöte på  
F 10 Flygmuseum

Mötesordföranden Hans Hansson med bisittare Kurt Maier och Rickard 
Törnstråle

Syd medlemmar samlade till förhandlingar - Foto: Christer Sörhede

Medaljörer från vä, Mariana Lindström, 
Jonathan Nyberg och Tommy Thulin 
Foto: Christer Sörhede
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Här har medlemmarna satt sig till bords för en trevlig kväll tillsammans

Efter årsmötet utdelades medaljer 
till fyra personer för förtjänstfulla 
insatser inom såväl Region Syd som 
inom Flygvapenfrivilliga. Tommy 
Thulin tilldelades FVRF förtjänst-
tecken, Mariana Lindström, Jonathan 
Nyberg och Johan Hörndahl (Johan 
var ej närvarande och får sin medalj 
senare) tilldelades Region Syd för-
tjänstmedalj i silver. 

F 10 ”gamla” Officersmäss blev nästa 
punkt på programmet där deltagarna 
samlades till en mycket trevlig sam-
mankomst med middag, kaffe mtb 
och en minnenas kväll. Här är det 
också på plats att framföra ett stort 
TACK till F 10 museums ansvariga 
för att ni tog väl hand om oss och 
öppnade upp och visade allt ni har 
på ert museum, vi kommer säkert 
tillbaka till nästa år också.

Lars Pettersson                                                                                                                                       
FVRF-S

Flygvapenfrivilliga söker projektledare!
Försvarsmakten har gett Huvudmannaskap Instruktör i form av ett projekt med resurser i uppdrag, 
att fokusera på tre specifika områden:
 • Att öka rekryteringen av instruktörer ur frivilliga försvarsorganisationer
 • Att öka tillgängligheten av instruktörer ur frivilliga försvarsorganisationer
 • Att utveckla alternativ för vidareutveckling av frivilliga instruktörer

För att lösa detta projekt avser FVRF anställa en projektledare.  
Det betyder att FVRF söker en intresserad person som har:
 • Egen erfarenhet och varit aktiv som instruktör inom den frivilliga försvarsverksamheten  

under de senaste åren
 • Egna erfarenheter av att driva projekt
 • Kontaktnät inom Försvarsmakten men främst inom de frivilliga försvarsorganisationerna.
Är du nyfiken och vill veta mer? Välkommen att kontakta undertecknad.

Jan Otterström/FVRF
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Artikel från Försvarets Forum
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Direktiv till samtliga medlemmar och aktiva inom 
Flygvapenfrivilligas verksamhet.
Att det pågår viktiga och uppmärksammade aktiviteter inom stora delar 
av samhället med anledning av #metoo torde inte undgått någon. Även 
Försvarsmakten diskuterar och agerar utifrån det som kommit myndigheten till 
kännedom.

Flygvapenfrivilliga har ingen anledning tro att övergrepp, trakasserier och 
kränkningar inte skulle förekomma i vår verksamhet. 

Flygvapenfrivilligas verksamhet och utbildningar genomförs på uppdrag från 
Försvarsmakten. Som grundläggande förhållningssätt har vi tidigare beslutat att all 
vår verksamhet skall baseras på Försvarsmaktens värdegrund.

Överbefälhavarens och Flygvapenchefens ställningstagande och grundläggande 
uppfattning om och konsekvenser för de som inte respekterar Försvarsmaktens 
värdegrund och inte kan leva efter den är mycket tydliga. Flygvapenchefens order 
och direktiv i detta ämne kan du läsa på vår hemsida www.fvrf.se

Flygvapenfrivilligas ledning ställer sig till fullo bakom Flygvapenchefens syn på 
dessa frågor och de konsekvenser det medför för de som inte kan förhålla sig till 
och leva efter Försvarsmaktens värdegrund.

Flygvapenfrivilliga avser hantera övergrepp, trakasserier och kränkningar i enlighet 
med Flygvapenchefens order till sina medarbetare i Flygvapnet.

Det ankommer nu på varje ordförande, kurschef, funktionär och ledare inom 
Flygvapenfrivilliga att sprida detta direktiv på bästa sätt.

Stockholm 18 december 2017

   

Hans Hansson      Ossi Koukkula                                                                                                                                         
Ordförande i Flygvapenfrivilligas   Generalsekreterare vid                                                     
Riksförbundsstyrelse                       Flygvapenfrivilligas kansli 
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Flygvapenfrivilliga, med stor öd-
mjukhet skall jag nu försöka tjäna er 
och FVRF som utbildningschef efter 
Jan Otterström. Att arbeta med Flyg-
vapenfrivilliga tycker jag är oerhört 
inspirerande och jag hoppas ni har 
höga på förväntningar på mig, för att 
vi tillsammans skall göra FVRF och 
Flygvapnet bättre.

Vårt uppdrag att utbilda ungdomar 
och vuxna, så att de kan lösa förelagda 
uppgifter med bibehållet stridsvärde 
utgör grunden. Vi delar FM värde-
grund, tillsammans genomför vi 
utbildning och övning i olika roller 
och vi är goda föredömen i FFO, FM 
men också i vårt samhälle, det är så 
jag ser på min roll, FVRF och er. Så 
vem är jag?

Mitt namn är Steffen Hansen, född 
i Danmark men nu boende i Stock-
holm. Jag har två vuxna barn, flickvän 

och bland mina största fritidsintressen 
återfinns bl.a. dykning, racketsporter 
och jakt. Min första kontakt med 
frivillig organisationer började med 
några år i FBU innan fallskärmshopp-
ningen helt dominerade min fritid. 
Efter 2000 hopp har jag nu tagit en 
paus. Gjorde min värnplikt i 15 måna-
der på Arméns Fallskärmsjägarskola. 
Min plan var egentligen inte att bli 
officer, men efter några övertalnings-
försök så hamnade jag på Lapplands 
Jägarregemente i Kiruna även kallat 
Jägarskolan.
 
Söker Arméflyget när jag går of-
ficershögskolan och 1988 påbörjar 
jag Grundläggande helikopterpilotut-
bildning vid Arméflyget i Linköping. 
Efter att ha mottagit mina vingar blev 
det GFSU (Grundläggande Flygslags 
Utbildning) på HKP9 och placering 
på Pansarvärnshelikopterkompaniet 
vid AF 1 i Boden. Många roliga år 

på division och i kabin på mestadels 
låg höjd. 

Vintern 2000 blir jag rekryterad som 
Luftsamordnare- och Forward Air 
Controller till KS 02 (Sv. Kosovo 
bataljonen) och åker till England för 
utbildning. En spännande tid med 
såväl ledning av flygattack mot mark-
mål men också få flyga med under 
liknande uppdrag. 

Har varit chef för ett mindre he-
likopterförband, gjort en tur till 
Afghanistan och nu senast två år 
ingående i FN´s insats, MINUSMA i 
MALI, Västafrika där jag senast var 
stabschef på FN´s sektorhögkvarter 
i TIMBUKTU (se bild ovan). Några 
år på FM Högkvarter med bl.a inköp 
av Blackhawk, krigsförbandsansvarig 
för Helikopterbataljonen och J3 på 
Insatsstaben med ansvar för nationell 
operativ planering.

Steffen Hansen,  
FVRF nya Utbildningschef
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FVRF utbildning,  
ansökan mm på app

FVRF har av Kenworld (samma firma som också 
stödjer FVRF kansli med IT-support) beställt en 
app som skall förenkla ansökningsförfarande till 
kurser inom vårt kursutbud. Kenworld har gjort en 
inledande presentation av app funktionalitet och så 
långt är produkten i linje med FVRF kravspecifika-
tion. Enligt leverantören bör appen vara operativ i 
början av juni-2018. För er betyder det att ansök-
ning till kurser som startar efter 1 september kan 
ske i appen.

Följ med på vår hemsida www.fvrf.se för mer info 
angående användande mm.

Hur kommer vår app att fungera?
För att kunna logga in krävs att du är medlem. All 
information om kurser är en ”spegling” av den 
kursinformation som återfinns på FVRF hemsida.
 Väl inloggad kan du också ändra i din profil, 
kontaktuppgifter, telefon, epost, bild mm. 
 Du kan se din status för medlemskap. Kontakt-
uppgifter aktuell region, se registrerad medlems-
avgift.

Presenterat kursutbud baseras på din ålder och 
region, dvs ungdomar kan se sin ungdomsutbild-
ning och vuxna ser sina olika vuxenutbildningar.

I listan med kurser ansöker du med ett klick och du 
kommer omedelbart få uppdatering av din status 
där det framgår att du har ansökt om vald kurs, som 
ett resultat av att din ansökan är registrerat.
 
Andra funktionaliteter är möjlighet att se kom-
mande och avslutade kurser under ”Mina kurser”. 
Status för registrering uppdateras i realtid. Du kom-
mer också kunna se den centrala kurslistan, samt 
nyheter från både region och centralt.

Du ser också i denna artikel exempel på hur det 
kommer att se ut i vår app. FVRF är nu i början av 
att utveckla denna tjänst så vi kommer säkert att 
hitta flera nya användningsområden och är natur-
ligtvis intresserade av vad du tycker. Vi återkommer 
fortlöpande med information på vår hemsida.

FVRF Utbildningsavdelning
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Totalförsvarsinformation i Region 
Nord genomfördes som brukligt 
sista helgen i februari månad, den 
24 februari startade vi med lunch för 
tillresta 42 deltagare från Umeå i syd 
till Kiruna i Norr. Därefter inleddes 
totalförsvarsinformationen av  C F 21 
Öv Claes Isoz  med en presentation av 
sig själv samt återblick av sin verk-
samhet i FV. Därefter presenterade 
han nuvarande Flottiljorganisations 
uppgifter och utmaningar under år 
2018. Han betonade frivilligverk-
samhetens betydelse för flygvapnets 
framtida verksamhet samt betydelsen 
av vår rekrytering av personal för 
framtida eventuella anställningar 
inom försvarsmakten.

Därefter informerade mj Johan Lin-
dahl om flygvapnets nya basorga-
nisation samt dess uppgifter, han 
såg att i framtiden kan det lösgöras 
befattningar inom flera delar inom 
FV basorganisation. Därefter kom en 
kort info om hundens uppgifter och 
dess betydelse för försvarsmakten 
samt vilka och på vilket sätt hunden 
kan lösa uppgifter vid en flygbas. 
Därefter fick deltagarna tid för egna 
förberedelser inför årsmötet.

Årsmötet öppnades klockan 16.30 av 
FVRF-N styrelseordförande Christer 
Thörnlund, därefter val av mötesord-
förande och valet föll enhälligt på Jan 
Otterström.
 Vid punkten Verksamhetsberättels-

en redovisade L G Sandgren år 2017 
ungdomsutbildningar samt uppstarten 
av den terminsbundna utbildningen. 
Ungdomsutbytet med Royal Air Ca-
dets i England samt ungdomsutbytet 
med Estland redovisades av Mimmi 
Wiberg och Silje Stormo.
 Christer Thörnlund redovisade 
årets seniorutbildning som bestod av 
allmän försvarsupplysning med ett 
besök på Jokkmokksbasen och ett 
besök av artilleriets bevarade fort i 
Vuollerim. 
 Till ny Regionsordförande valdes 
Clases Isoz, omval skedde av samt-
liga tidigare ledamöter i styrelsen 
samt nyval av Matilda Sternland. 
Årsmötet genomfördes på ett bra sätt 
enligt rådande stadgar.

Avtackning av Utbildningschefen Jan 
Otterström som enligt medlemmarna 
har skött sin uppgift på ett utmärk sätt 

och som till stor del bidragit till att 
FVRF håller rådande höga nivån på 
våra utbildningar. En gåva överläm-
nades som en uppskattning och som 
ett ”komihåg” från oss i Norr. ”TACK 
OTTAN”. Kvällen avslutades med 
sedvanlig middag m.t.b.

Söndagen startade med information 
av Utbildningschefen Jan Otter-
ström vilket bland annat omfattade 
redovisning av Riksförbundsstyrels-
ens ledamöter samt ansvarsområden, 
FVRF-N talesman är Sven-Olof 
Olofsson. Därefter gicks igenom 
styrelsens fokusområden 2017–2018, 
sammanfattade årsredovisningen 
för 2017, samt FVRF ekonomiska 
förutsättningar.
 Redovisade bemanningen på FVRF 
kansli fr.o.m. februari 2018, ny Ut-
bildningschef Steffen Hansen samt 
ny Utbildningshandläggare Rickard 
Törnstråle. Jan Otterström kommer 
att fortsättningsvis att fungera som 
projektledare för utveckling av fram-
tida FVRF.

Uppgifter från RFS till regioner och 
förbund under 2018 samt eventuella 
befattningar i FM krigsorganisation 
för frivilliga ur FFO redovisades. 
FVRF verksamhet för vuxna samt 
vår ungdomsverksamhet med utbild-
ningsstegen redovisades, ungdomsut-
bildningen skall ske ”med mycket hög 
Flygvapenambition”. Informerade 

Årsmöte i Region Nord

Årsmötesdeltagarna samlade till förhandlingar

Jan Otterström informerar om FVRF verksamhet
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Här har medlemmarna samlats till middag

om Riksstämman 2018 13-14 oktober 
i Linköping. Avslutade med ”Vad 
skall vi uppnå” - vara mer än 4500 
medlemmar - ha mer än 400 ung-
domar på sommarkurserna - ha mer 
800 ungdomar i den terminsbundna 
verksamheten - ha välfyllda kurser 
med mycket kompetenta kursorgani-
sationer - utveckla huvudmannaska-
pet för instruktörsutbildning.

Föreläsningarna uppskattades mycket 
av Region Nords medlemmar vilket 
vi tackar våra föreläsare för. EN BRA 
HELG I FVRF-anda.

Christer Thörnlund/FVRF Nord.

Inför årets Sommarkurser för ung-
domar i ålder 15–20 år har över 800 
intresserade ansökt om en elevplats 
vid någon av våra fem kurser. På de 
platser, Ronneby, Såtenäs, Linkö-
ping, Uppsala och Luleå, som FVRF 
genomför utbildning i sommar har 
vi plats för 350 elever. I slutet av 
mars när ansökningstiden var slut tog 
arbetet fart ute i regionerna där man 
nu arbetar med att anta elever samt 

Flygvapenfrivilligas Sommarkurser 2018

FVRF Info-kort som sänts ut till ungdomar över landet

Lars Pettersson/FVRF

rekrytera och förbereda kursledningar 
inför sommarens utbildningar. Detta 
arbete sker, som vanligt, i nära sam-
verkan med Frivilligsektionerna.

Sommarkurserna genomförs på Flyg-
vapnets flottiljer och skolor under två 
veckor efter midsommar. Målet är 
att eleverna efter sommarkursen ska 
fortsätta i FVRF terminsbunda verk-
samhet med en Fortsättningskurs, FK, 

under vinterhalvåret inom de regioner 
där de genomfört sin sommarkurs. 
Verksamheten är omfattande och 
mycket viktig för såväl FVRF som 
för Försvarsmakten. På vår hemsida 
www.fvrf.se kan du läsa mer om Flyg-
vapenfrivilligas ungdomsverksamhet. 
I septembernumret av denna tidning 
kommer vi att återge sommarens 
verksamhet i ord och bild. 
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Region Mitt årsmöte på  
Luftstridsskolan (LSS) i Uppsala

FVRF Mitt genomförde sitt årsmöte 
lördagen den 24 mars i Tunahuset på 
LSS i Uppsala.

I anslutning till årsmötet genomfördes 
även en ungdomshelg med termins-
bunden utbildning för ungdomarna. 
Totalt medverkade ca 65 unga och 
vuxna medlemmar i årsmötets pro-
gram.

Lördagen inleddes med att Kristna 
Smith från länsstyrelsen i Uppsala 
berättade om den pågående uppbygg-
naden av totalförsvaret och om sina 
erfarenheter när hon arbetade med 
amerikansk krishantering på Federal 
Emergency Management Agency 
(FEMA).  Ett intressant och inspire-
rande föredrag.

Efter lunch fick ungdomarna en helt 
egen frågestund med riksdagsman (L) 
Allan Widman ordförande i försvars-
utskottet. Frågorna från ungdomarna 
var många och initierade inom områ-
den som försvarsförmåga, säkerhets-
politik och militär teknikutveckling. 
Efter frågestunden höll försvarsut-

Kristina Smith Länsstyrelsen i Uppsala, berättar om krishantering  
och totalförsvar - Foto: Patrik Björnström, Försvarsmakten

Övlt Jörgen Röstberg presenterar LSS UTV Luft verksamhet. 
Foto: Patrik Björnström, Försvarsmakten 

skottets ordförande ett föredrag för 
årsmötesdeltagarna om den försvars- 
och säkerhetspolitiska utvecklingen i 
Sverige och vårt närområde. Ett unikt 
tillfälle att få aktuell försvarsupplys-
ning och information från den högst 
beslutande nivån.

Därefter höll överstelöjtnant Jör-
gen Röstberg från LSS Utveck-

lingsavdelning för Luftstridskrafter 
ett inspirerande och engagerande 
föredrag om flygstridskrafternas 
förmåga och framtida utveckling. 
Föredraget väckte många frågor från 
teknikintresserade ungdomar. FVRF 
Generalsekreterare informerade se-
dan om pågående verksamheter och 
aktualiteter inom Flygvapenfrivilliga.

Innan årsmötesförhandlingarna på-
börjades så höll Överste Anders 
Persson Chef för Högkvarterets 
Produktionsavdelning Flyg (C HKV 
PROD FLYG) föredrag om Flygvap-
nets utmaningar idag. Att frivilliga 
återigen kommer att få betydelsefull 
roll i flygvapnet framgick tydligt av 
överstens föredrag. Under den efter-
följande frågestunden ställdes många 
frågor om Flygvapnets förmågor och 
framtida tekniska utveckling.

Årsmötet öppnades med att regions-
ordförande överste Anders Persson 
hälsade de närvarande välkomna 
till årsmötet. Mötesförhandlingarna 
genomfördes under fast ledning helt 
enligt utsänd föredragningslista. Inga 
motioner eller propositioner hade 
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Frågestund med FVRF ungdomar och Försvarsutskottets ordförande Allan Widman. 
Foto: Patrik Björnström, Försvarsmakten

Regionsordförande Anders Persson leder årsmötet. 
Foto: Patrik Björnström, Försvarsmakten

Intresserade mötesdeltagare. Längst fram till vänster på bilden nyvalde styrelseordförande Sven-Olof Olofsson. 
Foto: Patrik Björnström, Försvarsmakten 

inkommit. Till ny styrelseordförande 
för regionen valdes Sven-Olof Olofs-
son. Han efterträder Mats Karlström 
som efter många år som ordförande 
tackat nej till att bli omvald.
 
Efter mötesförhandlingarna intogs 
mötesmiddag under trevlig samvaro 
i LSS matsal.

Ossi Koukkula, FVRF-M
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IK T handlar i stort om att utveckla 
förståelse för ansvaret att lösa tillde-
lad uppgift på bästa sätt i samverkan 
med dina kollegor, samt möjligheten 
att prova fler utbildningsmetoder. 

För de åtta instruktörseleverna som 
ryckte in tillsammans med GU-F 
elever på F 7 kom det att bli tydligare 
framöver. 
 Första kursdagen började med ge-
nomgång av bland annat kursplanen 
IK T med mål, syfte och krav, följt 
av instuderingsuppgiften - kapitel 
4 Utbildningsmetoder (HB Utbild-
ningsmetodik). 
 Inventering och elevredovisning, 
olika utbildningsbehov tillsammans 
med självpresentationer blev den 
gemensamma plattformen för kursens 
fortsatta arbete. 

Följande dag fortsatte med förbere-
delser, egna valda pass i efterfrågade 
lektioner, genomförande elevledda 
lektioner med återkoppling samt 
uppdatering nya SäkR, övningspla-
nering och handledningsprinciper av 
kursledningen. 

Kursen fortsatte sedan med tilldelning 
TU-pass, förhandledning, genomför-
ande och efterhandledning för att 
vaska fram lärdomar och självinsikter 
hos alla inblandade. 

Friktioner som begränsad tillgäng-
lighet stödpersonal, icke fungerande 
skrivare eller kopieringsmaskin till-
sammans med tidsbegränsning och 
oisolerade lektionssalar med följden 
att stundtals behöva överrösta sorl och 
oväsen från angränsande verksamhet, 

såväl ute som inne, bidrog till för-
ståelsen att lösa tilldelad uppgift på 
bästa sätt, oavsett vad, inom ramen 
för verksamhetssäkerheten. 

Sista TU-passen genomfördes som en 
sammanhängande övning ingående i 
förläggning ute i fält där en del öv-
ningsplaner handskrevs istället för 
printades ut. 
 Instruktörseleverna utvecklade nu 
insikter om att instruktörer jobbar 
som ett arbetslag med ett gemensamt 
mål, att ge eleverna bästa möjliga 
utbildning av tilldelade resurser. 

Innan kursen var slut avnjöts en väl-
förtjänt middag på Parkmässen F 7.
 
Kon Fu Tze som levde för ca 2 500 
år sedan fick avrunda sista kursdagen 
efter utdelning kursintyg till alla åtta 
nya instruktörer med de gamla och 
bevingade orden: 

”Jag hör och jag glömmer,
Jag ser och jag kommer ihåg,

Jag gör och jag förstår.”

Alltså som instruktör, prata mind-
re, visa mer och låt eleverna göra 
mycket!

Torbjörn Holm
Kurschef IK T

Instruktörskurs Tillämpning
- Att öva och pröva ytterligare utbildningsmetoder -

Elevövning i personlig maskering

Elevövning i materiell-tjänst
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Man kanske skulle bli instruktör? Är 
det något man har hört så är det att det 
är brist på instruktörer i Försvarsmak-
ten. Vi hade bägge två fått tips om In-
struktörskurs Grunder som anordnas 
av FVRF och tänkte att en utveckling 
i den inriktningen är av godo och vem 
vill inte få större inblick och utbild-
ning i denna intressanta organisation?

Således, en snöig lördag i början av 
februari anlände vi tillsammans med 
tio andra synnerligen förväntansfulla 
instruktörselever till LSS för att gå 
kursen IK G. Spända av förväntan 
möttes vi av instruktörslaget bestå-
ende av sergeanterna Svahn och Gus-
tavsson, instruktör Paulsen, kapten 
Lundqvist med kapten Hvinlund i 
spetsen. De skulle guida oss igenom 
de kommande två veckorna och för-
hoppningsvis få oss till instruktörer. 

Vi presenterades för begreppet öv-
ningsplan, något som vi raskt förstod 
skulle ha en central betydelse i kur-
sen. Vi fick förklarat för oss vad den 
syftar till och lite kort i hur den skulle 
skrivas. Raskt grep vi uppgiften an, 
hur svårt kunde det vara egentligen? 
Rätt klurigt visade det sig snabbt. Vad 
är det egentligen som skall med och 
var i planeringen skall det med? Då 

hade vi inte ens påbörjat riskanalysen! 
Vi skulle under kursens gång göra 
sex trupputbildningspass, lektioner 
alltså, av varierande längd från tio 
minuter till en timma. I början kändes 
uppgiften att göra en övningsplan och 
hålla en lektion på en BRAK-övning 
något klurig, hur gör man ett omfall 
på rygglyft på bästa sätt egentligen? 
I kursens slutskede såg vi tillbaka 
på denna övning och då kunde vi se 
utvecklingen vi gjort. 

Upplägget på kursen hade en röd 
tråd, allt från stegringen i svårighet 

Instruktörskurs Grunder Uppsala

Elevövning i Målangivning

de övningsuppgifter vi tilldelades 
till logementsindelningen där kil-
lar och tjejer blandades och olika 
inriktningar vilket är bra då gruppen 
blir mer dynamisk. Jonathan fick bo 
med Angelika och Maria med Gustav 
vilket visade sig vara ett vinnande 
koncept då vi hade stor nytta av var-
andra under kursen som bollplank och 
support under kursen. 

Sina kurskamrater väljer man ju inte 
men de är verkligen inte helt ovik-
tiga. Det är långa dagar och ibland 
krävande uppgifter som ska lösas. 
Ibland saker man saknar kännedom 
kring som man helt plötsligt ska hålla 
en lektion i. Då är det skönt att kunna 
vända sig till sin rumskamrat eller 
vän. Slutligen, kan vi rekommen-
dera andra till att gå Instruktörskurs 
Grunder? Absolut! Vi tycker bägge 
att kursen var bra, intressant och 
faktisk rolig. En bra grund att stå på 
helt enkelt för blivande instruktörer!

Jonathan Tigrar och  
Maria Comstedt

Elever och blivande Instruktörer

Elevövning i förläggningstjänst
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Grundutbildning till instruktör
Tillsammans med MHS-H/FMLOPE,  
som stödjer Huvudman Instruktör,   
gjordes 2017 en total översyn av 
grundutbildningen till instruktör 
ur frivilliga försvarsorganisationer. 
Grunden kvarstår, för att nå formell 
kompetens som instruktör krävs 
kurserna IK Grunder och IK Till-
lämpning.

Under 2017 och så här långt under 
2018 har dessa kursplaner tillämpats 
och resultaten från de olika kurserna 
är i allt väsentligt positiva. En ut-
maning som huvudmannaskapets 
arbetande grupp AG Instruktör, ska 
ta hand om i närtid, är det totala 
sammanhanget mellan den enskildes 
intresse och lämplighet att bli instruk-
tör – via anmälan till utbildningarna 
IK Grunder och IK Tillämpning – och 
att sedan slutligen omhändertas och 
introduceras som ny instruktör i fak-
tisk utbildning. 

Kurschef
Att vara kurschef i frivillig försvars-
verksamhet är en omfattande och 
spännande roll – helt avgörande för 

att den frivilliga utbildningsverk-
samheten ska kunna planeras och 
genomföras. Huvudmannaskap in-
struktör har sedan februari fokuserat 
på att definiera begreppet Kurschef. 
Avsikten är att tydliggöra vad som är 
erforderlig kompetens enligt SäkR 
och vad den grundläggande utbild-
ningen då behöver omfatta. Det är i 
sig en utmaning – att på kurschefs-
kurs förmedla den utbildning som 

Huvudman Instruktör  
– några aktuella delar

Kurschef under genomgång före övning

Instruktör under utvärdering av utbildningspass - Foto: Mats Engfors

alla frivilliga försvarsorganisationer 
förhåller sig till – för sedan tillkom-
mer ju de delar som är specifika för 
respektive organisation. En reviderad 
kurschefskurs hösten 2018 är en del 
av målet med pågående arbete.
 
FM ämnesråd Ledarskap  
och pedagogik
MHS-H/FM Ledarskap och Peda-
gogikenhet (FMLOPE) driver – ett 
nätverk för förbandens företrädare 
för ledarskap och pedagogik samt 
andra ur FM som har anknytningar 
dit. Ur FFO deltar företrädare för 
huvudmannaskap Ledarskap och 
huvudmannaskap Instruktör. Det är 
kn Thom Gustafsson som företräder 
huvudman Instruktör – och som då 
ansvarar för att det som framkommer 
inom ämnesrådets möten kommer 
instruktörsutbildningen till godo.

Vid senaste mötet i Försvarsmaktens 
ämnesråd Ledarskap och Pedagogik 
var huvudämnet ”Ledarskap i utbild-
ningen – att skap goda utbildningsför-
utsättningar och undvika destruktiva 
beteenden och handlingar”.

Tips - för intresserade är FMLOPE 
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blogg en innehållsrik och inspire-
rande blogg att följa; https://blogg.
forsvarsmakten.se/fmlope

Extra projekt inom  
Huvudmannaskap Instruktör
Försvarsmakten har gett Huvudman-
naskap Instruktör i form av ett projekt 
med resurser och uppdrag, att foku-
sera på tre specifika områden:

• Att öka rekryteringen av instruk-
törer ur frivilliga försvarsorgani-
sationer

• Att öka tillgängligheten av instruk-
törer ur frivilliga försvarsorgani-
sationer

• Att utveckla alternativ för vidare-
utveckling av frivilliga instruktörer

För att lösa detta projekt avser FVRF 
anställa en projektledare. Det betyder 
att FVRF söker en intresserad projekt-
ledare som har:

• Egen erfarenhet och varit aktiv 
som instruktör inom den frivilliga 
försvarsverksamheten under de se-
naste åren

• Kontaktnät inom Försvarsmakten 
men främst inom de frivilliga för-
svarsorganisationerna.

Gruppdiskussion inom ledarskapsområdet  
Foto: Charlotte Pettersson MHS H

Är du nyfiken och vill vet mer ? Väl-
kommen att kontakta undertecknad.

Jan Otterström
Projektledare FVRF

FVRF använder nu KIVRA!
FVRF använder sig nu av Kivra digitala brevlåda när vi skickar ut 
din lönespecifikation

Därför bör du som mottagare registrera dig 
omgående på Kivra www.kivra.com Det krävs  
mobilt BankID för tjänsten. Ytterligare information  
hittar du på www.kivra.com Det går också bra att  
kontakta FVRF kansli info@fvrf.se

I både PuL och den kommande EU-förordningen (2018) framgår att 
man ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att 
skydda och hantera personuppgifter.

Gratis digital brevlåda
Du aviseras när du får ny post och kan läsa din post var du än befinner dig.

Mariana Lindström 
Ekonomiansvarig/FVRF
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FVRF-kurser 2018
Kurser 2018 som FVRF medlemmar kan söka.

Mer info på www.flygvapenfriviliga.se/utbildning/kurskatalog

Instruktörskurs Tillämpning 13 augusti-22 augusti Halmstad 
 19 november-28 november Luleå

Grundkurs HV-Undkomp 20 augusti-31 augusti Såtenäs

Fortsättningskurs HV-Undkomp 20 augusti-31 augusti Såtenäs

Instruktörskurs Ungdomspedagogik 28 september-30 september Linköping

Instruktörskurs Grunder 25 juni-8 juli Halmstad 
 29 september-12 oktober Linköping

Instruktörskurs Fortsättningsutb. 16 november-18 november Halmstad

Grundläggande soldatutbildning 25 juni-8 juli Luleå 
för frivlligpersonal (GU-F) 6 oktober-19 oktober Ronneby

Kurschefskurs 20 oktober-26 oktober Halmstad

Kurschefskurs Fortsättningsutb. 19 oktober-21 oktober Halmstad

Handledare Instruktör 8 november-11 november Halmstad

Utbildningssäkerhet/Övningsledare 23 november-25 november Luleå
 


