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Organisation   2014-01-01 – 2014-12-31 

 

Regionsordförande Peter Laag  
Styrelseordförande Ulf Leijon Ungd.ansv. 
Vice styrelseordförande Linus Klingborg  
Kassör Robert Hernes  
Sekreterare Ulrika Leijon  
Ledamot Hanna Blomqvist  
Ledamot Patrik Pettersson Utb.Ansv. 
Ledamot Andreas Sörgaard  
Ungd. Ledamot Simone Granlund Rekryteringsansv. 
Ungd. Ledamot Rasmus Lindahl Rekryteringsansv. 
   
Revisor Patrik Karlsson  
Revisor Linda Fagerjord  
   
Valberedning Charlotte Andersson Sammankallande 
Valberedning Tobias Jätby  
Valberedning David Lidberg  
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Mötesverksamhet 
 
 

Sittande regionstyrelsen har under 2014 genomfört sju stycken ordinarie 

styrelsemöten samt ett konstituerande möte i samband med årsmötet 2014-

03-22. Två stycken representanter från styrelsen har också deltagit på 

riksstämman i Uppsala 2014-10-18 & 19 

 

Medlemsantal  

Under 2014 har medlemsantalet (betalande) ökat något vilket givetvis är 

positivt. Ökningen har skett nästan uteslutande på ungdomssidan men ett antal 

vuxna har också anslutit sig. 

Män Kvinnor totalt varav ungdomar Pojkar Flickor 

494 112 606        182  137 45 

 

 

Representation 

Under gångna året har representanter deltagit på ett antal externa möten och 

konferenser. 

Riksstämman 2014-10-18,19  Uppsala 2 representanter 

Planeringskonferens 2014-10-16,17 Uppsala 1 representant 

Planeringsmöte Frivsekt. F7  F7 1 representant 

Planeringsmöte Frivsekt. F7 har genomförts vid 4 tillfällen pga. rådande 

omständigheter på frivilligsektionen F7 
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Medlemsverksamhet 

Liksom förra året (2013) så har verksamheten lidit av Försvarsmaktens 

nuvarande situation. 

Förbandet (LSS) stödjer i nuläget enbart verksamhet som leder till en befattning 

i ett förband. De befattningar vi i nuläget har finns nu i HVund och utbildningen 

till detta sker på central nivå. 

Ungdomsverksamheten stödjs dock då denna är prioriterad verksamhet från 

högkvarteret. 

Vi har trots detta genomfört verksamhet regionalt. 

Verksamhet  Deltagare  Plats 

Värdegrundsutbildning  12  F7 Såtenäs 

Elfsborgsmarschen  16  FörMedC 

Julmiddag   10  F7 Såtenäs 

Sommarkurs ungd.  74  F7 Såtenäs 

Ungdomsutb 9 tillf.  50  F7 Såtenäs 

Julmiddag ungd.  50  F7 Såtenäs 

 

Ingen redovisning från HVund har delgivit oss. 

Under sommaren 2014 har en av våra instruktörer tjänstgjort som instruktör på 

en KMU/FOK i Uppsala. 

Likaså har instruktörer från oss tjänstgjort på försvarsutbildarnas GUF:ar. 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

Slutord 

Flygvapenfrivilliga väst vill med dessa ord tacka C.F7, LSS Frivavd. LSS friv 

sektion F7 samt alla instruktörer och medlemmar för ert stöd och insatser 

under 2014. 

Vi i styrelsen hoppas att ungdomsverksamheten fortsätter att expandera och 

att vuxenverksamheten äntligen kan få tydliga mål att arbeta mot. 

Vi vill också tacka riksförbundet och kansliet för deras stöd.  

I januari 2015 tillsattes tjänsten som tjf.Cfriv F7 av Kn. Anders Wall och vi 

hoppas att tillsammans med honom verksamheten utvecklas ytterligare mot 

rätt riktning. 

Till sist så vill vi ge ett extra stort tack till Karina Nicklasson på frivsektionen för 

hennes arbete, Tack! 

 

Såtenäs 15/3 2015 
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Föredragslista Årsmöte region väst 2015-03-28 

 

1§ Val av ordförande på årsmötet 

2§ Val av två justerare, tillika rösträknare 

3§ Fastställande av dagordning 

4§ Fråga om årsmötet blivit behörigen sammankallat 

5§ Godkännande av verksamhetsberättelse för avslutat 

verksamhetsår. 

6§ Revisionsberättelse 2014  

7§ Fastställande av balansräkning och resultaträkning 

verksamhetsåret 2014 

8§ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

9§ Fastställande av medlemsavgift till förbundet för nästkommande 

verksamhetsår 

10§ Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår 

11§ Frågor som väckts av avdelning, förening eller enskild medlem på 

så sätt som stadgan föreskriver 

 1/ Motion angående stadgeändring 

12§ Ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet 

13§ Val för tiden till och med nästkommande ordinarie/extra 

regionsårsmöte. 

 a/ Regionsordförande (1 år) 

 b/Regionsstyrelseordförande (1 år) 

 c/Kassör (2 år)  Robert Hernes avsäger sig sin plats 
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14§ Val av: 

 a/ Ledamot (2 år)  

 b/ Ledamot (2 år)  Hanna Blomqvist avsäger sig sin plats 

 c/ Ungdomsledamot 

 

15§ Val av två revisorer på 1 år 

 1/. 

 2/. 

 

16§ Val av sammankallande och två ledamöter till valberedningen på 1 

år. 

 Sammankallande/ 

 Ledamot/ 

 Ledamot/ 

 

17§ Avslutning av årsmöte 

   

 

 

 

 


