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Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden. 

Information till medlemmar 

En viktig uppgift för en förening är att nå ut med information till sina medlemmar. Under året har det 

fortlöpande uppdaterats information om föreningens aktiviteter på hemsidan samt på 

Facebooksidan. Under 2016 har två medlemsbrev skickats ut med information om föreningens 

aktiviteter. 

Medlemsrekrytering 

En av föreningens uppgift enligt kongressbeslutet är att vi ska rekrytera fler medlemmar till 

förbundet. Vid årets början hade Fredsbaskrarna Stockholm 780 medlemmar och vid årets slut 836 

medlemmar. Förutom av de Förbundet samt Fredsbaskrarna Stockholms arrangerade träffar har 

medlemsrekrytering skett vid Livgardets dag i Kungsängen samt vid Marinens dag på Berga. 

 

Årsmötet 

Den 24 februari höll Fredsbaskrarna Stockholm sitt ordinarie årsmöte på Drottning Victorias 

Örlogshem. 23 medlemmar deltog vid årsmötet. Efter mötet bjöds på kaffe med tårta. 

Medlemsaktiviteter 

Under året har det arrangerats sju stycken veteranträffar med föredragshållare på Scandic 

Sjöfartshotell vid Slussen.  Till året första träff var Percy Hansson inbjuden och talade om sin tid som 

chef för FK01, 2003 i Kongo. Sedan följde Kenneth Neijnes som talade om Kustbevakningens arbete 

med att rädda flyktingar samt gripa människosmugglare på Medelhavet. Maria Sääf Westin höll 

föredrag om sjukvårdsarbete inom utlandsmissionen och med vikt på det Svenska FN-sjukhuset i 

Libanon SMC. I september var det dags för Richard Kjaergaard att hålla föredrag om den pågående 

insatsen i Mali. Svante Nygren från MSB höll föredrag om militär vilseledning. Livia Fränkel en av få 
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som fortfarande är i livet av de som överlevde Auschwitz berättade sin gripande historia. 

Året avslutas med föredrag av Johanne Hildebrandt.   

Veteranträffen i maj var förlagd till Moskén vid Medborgarplatsen där det hölls föredrag samt 

rundvandring. Dessa träffar har arrangerats första tisdagen i månaden med något undantag p.g.a. 

lokalproblem. Mellan 40-60 veteraner och anhöriga har deltagit vid våra träffar. 

Veterandagen 

Den 29 maj var det åter dags för Veterandagen. För andra året i rad så avgick Veteranmarschen från 

Kungsbron till Gärdet och Sjöhistoriska.  Fredsbaskrarna Stockholm deltog även i år med funktionärer 

till Förbundet samt som fanbärare. Traditionsenligt så delade Hans Majestät Konungen ut medaljer 

och politiker höll tal. Allt avslutades med mingel och mat och underhållning i mässtältet, och för de 

som ej fick nog med det så var det konsert i Berwaldhallen.    

Nationaldagen 6 juni 

Ett drygt 10-tal veteraner och anhöriga deltog i Festmarschen från Kungsträdgården till Skansen med 

fanor. På Skansen bjöds på trevligt program. 

 

Veteraner i samhället      

Den 17/6 deltog Laila Johansson och Ingrid Hemström Nordgren i en politikeruppvaktning i 

Stockholms stadshus tillsammans med Lars Petterstrand från nätverket Veteraner mot rasism och 

främlingsfientlighet. 

Stockholm Pride Parade 

Den 30/7 representerade Tomas Tallberg, Laila Johansson och Ingrid Hemström Nordgren vår 

förening i Stockholm Pride Parade.  

Veteranmarschen 

Årets etapp av Veteranmarschen gick ifrån Stockholm via Falun till Gävle, även i år deltog 

medlemmar från Stockholm, dels som marschdeltagare med även som funktionärer samt behjälpliga 

med att skaka fram sponsorer.  

FN-dagen 

Den 24 oktober kl. 14.00 firades sedvanligt FN-dagen vid FN-monumentet på Gärdet. Medlemmar 

från Stockholmsföreningen deltog som fanbärare vid ceremonin. Vid efterföljande fika på 

Sjöhistoriska hade FB Stockholm ett bord för medlemsrekrytering och viss försäljning av profilprylar.  

Nytt för i år, kl. 17.00 när mörkret hade lagt sig arrangerade Fredsbaskrarna Stockholm en 

ljusceremoni vid minnesmonumentet, där det tändes ett ljus samt att namnen lästes upp för var och 

en som stupat under utlandstjänstgöring. Ett 50-tal veteraner och anhöriga deltog under denna 

stillsamma och värdiga ceremoni. De flesta följde därefter med till den efterföljande middagen, till 

självkostnadspris, i Sjöhistoriskas restaurang. 

Förbundsrådet Arlanda Stad 19-20 november 

Bo Jelkvall och Ingrid Hemström Nordgren deltog i Förbundsrådet. Under mötet diskuterades allt 
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ifrån ekonomi, rekrytering samt Förbundsstyrelsens sammansättning och förpliktelser ”att finnas till 

förfogande i landet under den tiden man sitter som representant ”mm. samt grupparbeten som tog 

fram underlag inför kongressen.   

Gula Bandet 

Under året har Fredsbaskrarna Stockholms samlat in drygt 5 390 kr till Gula Bandet genom försäljning 

av Gula bandet pins och klisterdekaler samt insamling i samband med våra träffar. 

Övrigt 

Bosse Jelkvall deltog på en anhörigträff/personal för FS 23 på Livgardet den 21 oktober och 

informerade om SVF. Kjell Johansson gjorde det samma den 11 november för samma kontingent, 

dock endast för personal den gången.  

Ingrid Hemström Nordgren samt Tomas Tallberg har under året arbetat med revideringen av 

föreningens stadgar enligt beslut vid årsmötet 2016. Förslaget presenteras som en proposition på 

årsmötet 2017. 

Det har under året köpts en FN-fana samt en fanfot för tre fanor. 

 

Stockholm 170215 

 

Ingrid Hemström Nordgren  Tomas Tallberg                              Bosse Jelkvall 

 

Laila Johansson  Kim Svensson  Tommy Lundmark 

 

Torbjörn Gustafsson (t o m 160904)   


