
VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2016

FLYGVAPENFRIVILLIGA REGION VÄST

Härmed överlämnas verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016-01-01
till 2016-12-31



Organisation 2016-01-01 till 2016-12-31

Regionsordförande Peter Laag

Styrelseordförande Marc Mörén HV-und

Kassör Tobias Jätby Cronhamn

Sekreterare Ulrika Leijon Stugansv.

Ledamot Ulf Leijon Ungdomsansv.

Ledamot Patrik Pettersson Utbildningsansv.

Ledamot Daniel Jensen

Ledamot Simone Granlund

Ungdomsledamot Noa Panduro Höjdenstrand

Ungdomsledamot Robert Andersson

Revisor Joakim Widell

Revisor Rasmus Lindahl

Valberedning sammankallande Andreas Sörgaard

Valberedning Joel Niklasson

Valberedning Linus Klingborg

Regionskanslist Thorsten Flood



Mötesverksamhet

Under året har styrelsen sammanträtt 4 gånger inklusive det konstituerande 
mötet i samband med årsmötet. (Möten innan årsmötet ej inräknade)
Under oktober månad skickades tre representanter från styrelsen till 
föreningsstämman i Linköping.
Samverkansmöten med Friv-sektionen, Fazer samt service förrådet har 
genomförts vid ett flertal tillfällen under året.

Representation

Under året har medlemmar av styrelsen deltagit på flertalet centrala evenemang.

Stämma 2016 3 st plus kanslisten
Flygvapnets bankett i Linköping 1 st
Planeringskonferens Sommarkurs 2 st

Medlemsantal

2016-12-31hade föreningen 231 st betalande medlemmar. Under sommaren 
ökade medlemsantalet tack vare sommarkursen för ungdomar.
Summan av samtliga registrerade medlemmar var 540 st.



Medlemsverksamhet

Bristen på uppdrag till föreningen från försvarmakten ligger som en skugga över
verksamheten tyvärr men två tillfällen planerades.

En sjukvårdshelg inställd 1 anmäld deltagare
Resa till flygdagen inställd 1 anmäld deltagare

B-styrka till HV-Und utbildning F7 4 deltagare 

Den bokade bussen till flygdagen utnyttjades istället till ungdomarna som åkte 
upp i stället.

Elfsborgsmarschen 10 deltagare
Sommarkurs ungdom 48 deltagare

Vårövning F7 30 deltagare + 60 gästande 
ungdomar från övriga frivorg

Årets Julmiddag var lika uppskattat som vanligt och besöktes av Ossi Koukkula

Under 2016 har 4 stycken av våra ungdomar/instruktörer påbörjat sin 
Grundutbildning.

1 på Livgardet
1 på LSS
2 på P4

Vi önskar dem lycka till i framtiden och hoppas de väljer att komma tillbaka till 
vår verksamhet som instruktörer i framtiden.

Instruktörer från oss har även tjänstgjort på GU-F som allmäninstruktörer.



Sommarkurs ungdom

Årets sommarkurs gick av stapeln vecka 27-28 och planerades genomfördes som
vanligt av föreningen.
Kurschef var Daniel Jensen med hjälp av Ulrika Leijon som skötte det 
administrativa.
50 elever antogs, 49 infann sig till start och endast 1 elev hoppade av, något av 
ett rekord.
Anledningen till detta var i första hand förarbetet som gjordes, eleverna och 
deras föräldrar fick tidigt en kontakt med kursledningen.

Avslutningen av kursen var väldigt välbesökt. Ett stort antal föräldrar och 
släktingar stod på gräsmattan utanför parkmässen när eleverna marscherade in.

Avslutningstalen hölls av flygvapenchefen Generalmajor Mats Helgesson och 
chefen för Prod Friv Stefan Hallén.

Slutord

Styrelsen vill härmed tacka alla som hjälpt oss under året som gått och hoppas 
samarbetet fortskrider lika bra även under 2017.

Ett speciellt tack vill vi framföra till Karin i matsalen som gjort ett fantastiskt 
jobb för att tillmötesgå våra besvärliga beställningar. Likaså Helen, Ingmar och 
de andra i serviceförrådet, utan er hade sommarkursen och den regionala 
ungdomsverksamheten inte fungerat.

Till sist vill vi också tacka Flottiljchefen och hans underställda för deras visade 
intresse och vilja att hjälpa till.

Tack!

Vid pennan:

Ulf Leijon
Ungdomsansvarig ledamot
FVRF-Väst



 


