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Förtroendevalda 
Regionordförande   Lars Helmrich (2019-03-31 – 2019-06-13) 

     Malin Persson (2019-06-13 – ) 

 

Styrelseordförande   Patrik Pettersson 

Kassör     Mikael Date 

Sekreterare    Ulrika Leijon 

Ledamot    Ulf Leijon 

Ledamot    Björn Sörgaard 

Ledamot     Andreas Sörgaard 

Ledamot    Robert Fasth 

Ungdomsledamot   Kajsa Larsson 

Ungdomsledamot   Tess Rangedahl 

 

Kanslichef    Ulrika Leijon 

 

Revisor, sammankallande  Linus Claar 

Revisor    Matilda Nilsson 

 

Valberedningen, sammankallande Robert Andersson 

Valberedning    Arvid Fransson 

Valberedning    Noa Höjdestrand 

 

Styrelsemöten och årsmöte 
Styrelsemöte     25 januari 

Styrelsemöte     29 mars 

Årsmöte     31 mars 

Konstituerande och första styrelsemöte 14 april 

Andra styrelsemötet    25 maj 

Tredje styrelsemötet     3 juli 

Fjärde styrelsemötet     14 september 

Femte styrelsemötet    9 november 

(Sjätte Styrelsemötet    19 januari 2020) 

 

Styrelsens arbete 

Styrelsen har sedan årsmötet arbetat på ett antal fronter, framför allt har mycket energi gått åt 

till arbete med de kommande frivilliga befattningarna i flygvapnets krigsorganisation, sk X-

befattningar. Närvaron på mötena har varit mycket god och en god gemenskap har byggts 

upp. Samarbetsviljan och enigheten i fattade beslut har möjliggjort en positiv utveckling i 

regionens verksamhet.  

 

 

 



Årsmötet 

Den 31 mars genomfördes FVRF-V årsmötet för 2018. Då Regionordföranden inte hade 

möjlighet att närvara leddes årsmötet av chefen Skaraborgsflygflottilj Öv Lars Helmrich. Till 

sekreterare valdes 1Serg Linus Claar.  

Uppslutningen till årsmötet var 21 röstberättigade medlemmar. Den styrelsen för 2018 

beviljades ansvarsfrihet och tackade för året, varefter en ny styrelse röstades fram. 

 

Ungdomsverksamhet 
Januariövning    25–27 januari 

Vinterkurs   9–16 februari 

Marsövning   29–31 mars 

Aprilövning (inställd)  ---- 

Planeringsmöte Sommarkurs 4 maj 

Vårövning   30 maj – 2 juni 

Sommarkurs   27 juni-8 juli 

Segelflygläger   4-10 augusti 

Augustiövning   23–25 augusti 

Septemberövning  20–22 september 

Oktoberövning  25–27 oktober 

Julövning (+instruktörträff) 29 november – 1 december 

 

Vinterkurs 

Under 09-16 februari hölls vinterkurs av FVRF-V utanför Östersund. Kursen genomfördes 

med mycket gott resultat och inga incidenter uppkom. Vinterkursen syftar till att ge 

ungdomarna möjlighet att verka fält under kallt väder. 

Deltagare: 34 st (3 st fick stundtals lättare tjänst pga sjukdom och skador), ingen avbröt eller 

avskildes. 

 

Våren 

Under våren 2019 genomfördes tre (3) utbildningstillfällen, varav två med vapenverksamhet. 

Aprilövningen ställdes in då den ej fick stöd av LSS FrivS SÅT. Vårövningen var en 

samövning med andra ungdomsverksamheter i Västragötalandsregionen, bl a 

Försvarsutbildarna Bohuslän-Dal, Skaraborg, Älvsborg och U-amf. Detta år var FVRF-V 

värd för övningen som ägde rum på Såtenäs med strax över 110 deltagande elever och 20-

talet befäl. 

 

Sommarkurs 

Sommarkursen genomfördes som vanligt och i år med 80 elever (68 st godkända). 

Befälslagen var en god balans mellan officerare från förbandet och ordinarie instruktörer från 

FVRF. Sommarkursen i väst var även den kurs som resulterade i minst antal avhopp och 

elevernas utvärderingar vad mycket positiva. Både C F7, Generalsekreterare FVRF och 

representanter från FRIV HKV var på besök. 

 



Segelflygläger 

I år fick region väst uppdraget att hålla en central kurs för ungdomar sökande från alla 

regioner. Den hölls på Ålleberg med gott resultat. 20 elever deltog och blev godkända på 

kursen. 

 

Hösten 

Efter sommarkursen har 51 ungdomar valt att fortsätta i den regionala verksamheten vilket är 

ett bra resultat som visar att ledarkåren under sommarkursen gjort ett gediget arbete. 

Utmaningen detta år är att så många elever är kvar i de äldre kurserna vilket har gjort att vi 

vissa helger ligger runt 80 elever. Dock är det en angenäm utmaning måste jag säga. 

Om man tittar tillbaka 10 år då vi hade 30 elever en bra helg så kan man ju, utan att ta i, säga 

att vi lyckats. 

 

Tyvärr så har vi tappat några instruktörer under året på grund av ändrade arbetsförhållanden 

mm vilket har gjort att mycket erfarenhet förlorats. Men nya har tagit vid och vi hoppas 

verkligen att detta är en vitalisering av verksamheten som kommer att märkas under 

kommande år. 

 

Under vintern 2019/2020 kommer också ansvaret som utbildningsledare ungdom skiftas och 

Andreas Sörgaard kommer att fatta stafettpinnen. 

 

Statistik: 

 

Fortsättningskursen:    58 elever 

Ledarskapskurs:           21 elever 

Praktikkurs:                  18 elever 

 

Instruktörer:                  10 st 

Funktionörer:                  3 st 

Biträden:                        9 st 

 

 

Centralstyrd verksamhet 
Military Weekend   Inställd pga för få deltagare 

RAF Air Cadets    14-27 juli 

HvSS Ungdomstävling  Region väst deltog ej pga för få anmälda 

Kaitseliit Noored Kotkad, Estland  29 juli-2 augusti 

Air Camp, Luleå   15-20 juni 

 

Medlemsaktiviteter 
Vasastafetten   28 feb 

F7 Flottiljmuseum   31 mars 

Elfsborgsmarschen  10–12 maj 



Areomuseum   15 juni 

Oscar II fort   25 november (inställd pga sjukdom) 

Julövningen   29–30 november 

Särskilda inbjudningar och information om de andra frivilliga försvarsorganisationernas 

verksamhet har nått våra medlemmar genom våra digitala kanaler. Deltagandet är okänt.  

 

Vasastafetten 

Totalt från FVRF deltog fem lag med fem personer i varje, där ett lag bestod av vuxna och 

resterande ungdomslag. Från region 3 deltagare. En aktivitet där deltagarna fick jobba 

tillsammans och utmanas fysiskt. Mycket uppskattat att också ha en aktivitet tillsammans 

med andra regioner.  

 

Elfsborgsmarschen 

Elfsborgsmarschen har blivit ett stående inslag i verksamheten och genomfördes även i år av 

medlemmar i blandade åldrar. Av 17 deltagare genomförde 13st 40+40km. Övriga valde att 

bryta under marschens gång, men ingen gjorde under 40 vilket innebär att alla fick medalj. 

 

Areomuseum 

4 st deltog. Sammanföll med barnens dag. Tittade på flygplan, bergshangarer, fanns även info 

från Hv på plats och andra organisationer. Mycket uppskattas. 

 

Oscar II fort 

Inställdes pga sjukdom hos guiden. 

 

 

Julövningen 

Mycket uppskattad övning med både ungdomar och vuxna medlemmar. Kamrattävlan längs 

en sträcka med stationer längst vägen som på kvällen avslutats med julbord. Totalt deltog 104 

stycken varav 25 vuxna  

 

Representation 
Medlemmar ur FVRF-V har deltagit på ett antal olika utbildningar, ceremonier och 

konferenser bl a IK-G i Halmstad med två medlemmar och styrelseordförande har deltagit på 

chefbytesceremonin på F7. 

  

FVRF Riksförbundsstyrelse 

Tess Rangedahl, Ulrika Leijon 

 

Royal Airforce Air Cadets, Storbritannien, 12–22 juli 

Magnus Nyström (följebefäl), William Söderlund och Anna Nilsson 

 

Kaitseliit Noored Kotkad, Estland, 21–26 september 



Alice Skarp, Figge Sörensen, Johan Björemark 

 

FVRF Ungdomsråd, 23–24 november 

Ulf Leijon, Ida Gillberg, Andreas Johansson (Tess Rangedahl som representant från RFS) 

 

FVRF Ordförandemöte 13 oktober 

Patrik Pettersson 

 

Minst två av FVRF-V före detta ungdomar har under året påbörjat GU, minst tre har 

genomfört en Gu-F och en har påbörjat sin utbildning till officer.  

 

Utmärkelser  
Björn Sörgaard och Thorsten Flood belönades med Region Västs förtjänstmedalj i silver 

(FVRF-VSM) för deras insatser för regionen. Utdelningen ägde rum på årsmötet. 

 

Ulf Leijon erhöll Region Västs förtjänstmedalj i guld (FVRF-VGM) och Linus Claar FVRF-

VSM i samband med avslutning på vårövningen 

 

Mikael Hjort och Andreas Sörgaard erhöll FVRF-VSM för sina insatser inom 

ungdomsverksamheten. Utdelningen ägde rum på sommarkursens avslutning. 

 


