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Ledning 
Regionstyrelsen har under året haft färre möten än tidigare men oftare kommunicerat digitalt 
på grund av långa avstånd mellan ledamöterna. Ändå har arbetet i huvudsak fungerat väl. Ett 
möte förlades över en helg på Scandic i Karlstad. Syftet med platsen var att komma ut i hela 
regionen, hålla samarbetsövning och kunna koncentrera oss på mötets punkter istället för 
ungdomsverksamhet eller logistik.  
Styrelsen har fortsatt verka för mer vuxenverksamhet och nästa steg är att i samverkan med 
andra skapa roller i totalförsvaret som FVRF kan bidra till. Arbetet med att skapa 
medlemsaktiviteter måste fortsätta och minst en individ i kommande styrelse bör vara utsedd 
ansvarig enbart till detta. Styrelsen har arbetat hårt med att påverka Riksförbundet främst vad 
gäller ungdomsverksamheten. På Riksstämman vann regionens motion om återinförande av 
Grundkursen. 
 
Styrelsemöte nr 6, 28 jan 
Styrelsemöte nr 7, 25 mars 
Årsmöte 25 mars 
Konstituerande möte 25 mars 
Styrelsemöte 1,  18 april 
Styrelsemöte 2, 18-19 augusti på Scandic i Karlstad 
Styrelsemöte 3, 10 november 
 
Ungdomsverksamhet 
Januariövning V804 – 38 elever genomförde övningen som hade inriktning sjukvårdstjänst 
och repetition kallt väder, då eleverna som skulle delta på Vinterkursen V807 också 
utrustades. 
  
Vinterkurs V807 - 27 elever deltog i vinterkursen som hölls i Älvdalen. Ungdomar från alla 
regioner var välkomna men pga när sportlovet infaller så var de flesta deltagarna från Väst. 
Genomfördes med gott resultat och ökande vinterförmågan i regionen. 
  
Marsövningen V812 – 44 elever deltog i utbildningen. Nio elever utbildades i vapenteori och 
handhavande AK5C, varav 3 från U-amf som är del i ett långtgående samarbete mellan de 
frivilliga försvarsorganisationerna i vårt område som bedriver ungdomsverksamhet. Övriga 35 
lärde sig teori och handhavande Gevär .22 
  
Aprilövning V816 – 35 elever varav samtliga varit med V812 och fått godkänt på både 
teoretiskt och praktiskt prov i handhavande och säker vapenhantering på respektive vapen. 
Denna övning skjuts det skarpt vilket genomfördes med gott resultat och högt 
säkerhetsmedvetande från såväl elever som befäl. 
  
Vårövning V819 – 30 elever och 3 befäl åkte till Skövde garnison för att delta i den årliga 
samövningen. Detta år höll Försvarsutbildarna Bohuslän-Dal i övningen med stöd av 



Bohus-Dalsgruppen och P4. Eleverna fick en god insyn i arméns verksamhet och knöt många 
nya vänskapsband med likasinnade ungdomar från de andra deltagande frivilliga 
försvarsorganisationerna. Ett mycket uppskattat avslut på utbildningsåret. 
 
Sommarkurs V826-827 – 76 deltagare påbörjade och hela 72 ungdomar slutförde 
sommarkursen. Trots sommarens extrema värmebölja höll regionens sommarskurselever 
huvudet kallt och genomförde samtliga moment under kursen med bravur. Tack vare ett 
mycket bra befälslag i samtliga tre plutoner blev detta en extremt lyckad kurs som gav många 
elever minnen och vänner för livet. 
 
På Rikshemvärnschefens ungdomstävling på HvSS i somras deltog Väst endast med en 
individ. Denne deltog i tävlingen för annan region men presterade mycket väl. Till kommande 
år bör regionen arbeta mer med aktiv rekrytering till tävlingen.  
 
Ungdomstävlingen i Estland genomfördes med stor prestation, och Väst var på plats med både 
ledare och ungdomar. Marschen blev mellan 100 och 150 km lång och bjöd på stora 
utmaningar, men med en placering i mitten av startfältet var alla nöjda. 
  
Besök hos Royal Air Force Air Cadets genomfördes med ett befäl och två ungdomar från 
Väst, samt ytterligare två ungdomar från vardera av de andra regionerna och ett befäl från 
region Norr. Besöket innehöll deltagande i den internationella flygshowen RIAT samt firandet 
av RAF 100 år, aktiviteter med RAF Air Cadets, segelflygning, möte med Flygvapenchefen 
Mats Helgesson och äventyr i London.   
 
Försvarsutbildarna genomförde ett sommarläger på Väddö skjutfält där flera FFO var 
inbjudna att delta. Väst deltog med fåtal ungdomar.  
  
Ett segelflygläger genomfördes som central verksamhet i Falköping, Ålleberg. Där deltog 
ungdomar från samtliga regioner och så även från Väst. Ungdomarna fick både teoretiska 
lektioner om aerodynamik och meteorologi, samt fick flyga upp till fyra pass per dag.  
 
Augustiövning V834 – 73 elever anmälda till kursen och början av det nya utbildningsåret för 
den terminsbundna helgverksamheten. Efter att ha kommit till rätta med allt vad utrustning 
heter så blev det direkt fältförläggning för att så fort som möjligt påbörja utbildningen. Ett 
glatt återseende av dels tidigare elever och så många elever från sommarkursen. 
  
Oktober V839 – 71 anmälda elever till höstövningen som utöver fysisk träning fortsatte 
utbildningen på fältförläggning, men denna gång i bivack. Det var en nyttig och ny upplevelse 
för de flesta. Trots höstrusket och vätan i terrängen går det alldeles utmärkt att sova i 
enmanstält eller under en presenning. 
  



Novemberövning V844 – 57 elever stod på flygflottiljen i början av november. Övningen 
fokuserade på pedagogikfärdigheter hos eleverna, fält, för några en introduktion till 
maskeringsfärg och utbildning i kallt väder för samtliga innan kylan drog in över landet med 
full styrka. 
 
Julövningen genomfördes enligt tradition och bestod av strapats med påföljande middag. 
Praktikkurseleverna deltog i planeringen av marschen och middagen var som vanligt mycket 
givande. 63 ungdomar, 5 vuxna och 18 befäl var anmälda. 
 
Vuxenverksamhet 
Regionen har ej anordnat någon regional vuxenutbildning. Dock har representanter från 
regionen deltagit i möten för att starta kurser mot eventuella x-befattningar. På Örebro 
flygplats är arbete påbörjat både på regional och central nivå inom FVRF att skapa en 
Förstärkningsgrupp. Rekrytering har genomförts och utbildning kommer genomföras i 
samarbete med flygplatsen. Målet är att detta ska bli en regional, framgångsrik och för 
Sveriges krisberedskap betydelsefull verksamhet.  
 
Aktiviteter 
Antalet medlemsaktiviteter har ökat från föregående års tre aktiviteter till tre genomförda och 
fem planerade. Med hänsyn till intresset och ekonomin är det möjligt och önskvärt att 
ytterligare öka antalet genomförda medlemsaktiviteter. De som har genomförts har varit 
välplanerade och mycket uppskattade.  
Den traditionella Elfsborgsmarschen genomfördes traditionsmässigt med bravur. Ett större 
antal deltagare var med men vi hoppas på fler vuxna deltagare kommande marscher.  
Besöket på Försvarsmaktens Huvudflygdag var mycket uppskattat av deltagarna som fick se 
en flygshow av världsklass. Flygbasjägarna visade upp sina förmågor på marken och i luften 
kunde man spana in ett stort antal farkoster. Trafikkaos fördröjde resan tillbaka till hotellet en 
aning men med en fin middag i centrala Uppsala var nöjet på topp. 
Julövningen genomfördes enligt tradition och bestod av strapats med påföljande middag. 
Praktikkurs eleverna deltog i planeringen av marschen och middagen var som vanligt mycket 
givande.  
 
Studiebesök F7, 24 mars.  Inställt pga dålig planering och samverkan. 
Elfsborgsmarschen, 9-10 juni. Väl genomfört. 
Studiebesök Flygvapnets huvudflygdag, 24-26 aug. Väl genomfört. 
Studiebesök Karlsborgs fästning,  23 nov. Inställt pga för få anmälda. 
Julövning med julmiddag, middag, 1 dec. Väl genomfört 
 
Rekrytering och representation 
Ingen särskild rekrytering har genomförts utöver att synas i de verksamheter vi deltar i, till 
exempel Vasastafetten och Elfsborgsmarschen.  



Under året genomfördes Riksstämman där en regional representant avgick från 
Riksförbundsstyrelsen, en ny tillträde och ytterligare en omvaldes.Vår motion om 
återinförande av Grundkursen bifölls av stämman och Ulrika Leijon tilldelades RFS 
förtjänstemedalj för sitt arbete.  
 

Ekonomisk årsöversikt 

2017-01-01 2018-01-01 
2017-12-31 2018-12-31 

Intäkter 132 950,00 138 043,00 

Nettoomsättning 155 855,14 172 786,21 

Resultat efter finansiella poster -22 905,14  -34 743,21 

 

Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med 
tilläggsupplysningar.  

  



Resultaträkning 

2017-01-01 2018-01-01 
2017-12-31 2018-12-31 

Rörelseintäkter 

Medlemsinkomster  81 900,00    80 100,00 
Verksamhetsbidrag  51 050,00    45 326,00 
Träningskläder            ----    12 617,00 
Summa Rörelseintäkter 132 950,00  138 043,00 

 

Rörelsekostnader 

Medlemsavgift till förbundet  -39 100,00   -38 100,00 
Lokalhyra               ----        -400,00 
Resor  -10 790,17   -19 319,05 
Reklam/Marknadsföring  -22 341,59   -19 674,94 
Profilprodukter           ----   -14 780,00 
Kontorsmaterial      -860,00               ---- 
Telefoni       -198,00        -300,00 
Porto    -1 825,00     -3 086,25 
Medlemsaktivitet    -5 345,00   -21 105,52 
Instruktörsverksamhet  -19 207,00               ---- 
Ungdomsverksamhet       -300,00               ---- 
Stämma    -4 405,38     -1 917,00 
Styrelsen               ----   -15 071,00 
Bankkostnader    -1 110,50     -1 118,00 
Julmiddag       -151,00               ---- 
Datorprogram    -2 259,00     -2 357,00 
Förbrukningsinventarier              ----     -2 910,00 
Medaljer FVRF-V  -24 286,00               ---- 
Arvode fotograf    -8 932,50               ---- 
By 258              ----   -17 183,00 
Markalåda              ----        -720,45 

Summa rörelsekostnader -141 111,14 -158 042,21 

Avskrivning datorer m.m.   -14 744,00   -14 744,00 

Rörelseresultat   -22 905,14   -34 743,21 

 

Årets resultat   -22 905,14   -34 743,21 

  



Balansräkning 

2017-12-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Datorer  44 232,00   44 232,00 
Ackumulerade avskrivningar datorer -29 488,00  -44 232,00 
Summa materiella anläggningstillgångar  14 744,00            0,00 

Omsättningstillgångar 

Fodringar 
Kortfristiga fodringar  11 510,00   11 510,00 
Summa kortfristiga fodringar  11 510,00   11 510,00 

Kassa och bank 
Plus Giro 114 130,63   93 931,42 
Sparkonto   55 585,16   55 585,16 
Summa kassa och bank 169 715,79 149 516,58 

Summa omsättningstillgångar 181 225,79 161 026,58 

SUMMA TILLGÅNGAR 195 969,79 161 026,58 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Eget kapital 219 274,93 196 369,79 
Årets resultat  -22 905,14  -34 743,21 
Summa eget kapital 196 369,79 161 626,58 

 

Kortfristiga skulder 
Kortfristiga skulder       -400,00       -600,00 
Summa kortfristiga skulder       -400,00       -600,00 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  195 969,79 161 026,58 


