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Hände under 2015 
Efter att idén om en lokalförening för veteraner från Göteborgsområdet med omnejd fötts under 

hösten 2014 så hölls ett konstituerande årsmöte den 21 februari på Lindholmen på Hörselgången 5 

och 2015 blev därmed Fredsbaskrarna 

Västkusts första verksamhetsår. 

Onsdagen den 4 mars träffades de som valts 

in i styrelsen till ett konstituerande 

styrelsemöte, vid mötet fördelades de olika 

styrelseuppdragen bland medlemmarna. 

Under året har två protokollförda 

styrelsemöten hållits, var av det första var 

det konstituerande mötet.  

Här följer en redovisning av de aktiviteter 

som genomfördes under året. 

Facebook-grupp 
Den 5 februari skapades Facebook-gruppen 

”Fredsbaskrarna Västkust”. 

Träffplats Göteborg 
Under året som gått har föreningen 

anordnat ”Träffplats Göteborg” på 

The Bishops Arms på Järntorget i 

Göteborg vid 12 tillfällen. Den första 

onsdagen i varje månad har bord 

bokats, under träffarna har mellan 

10 och 25 personer dykt upp och 

deltagit i träffarna. 

Vid träffen i april deltog en 

journaliststudent från Göteborgs 

universitet som intervjuade 

veteraner, intervjuer som skulle 

sändas i Göteborgs studentradio i ett 

inslag om veteraner i Göteborg.  

Kongress 
Ordförande samt kamratstödsansvarig deltog i Sveriges veteranförbund fredsbaskrarnas (SVF) 

kongress som hölls i Varberg den 25 april. I samband med kongressen erhöll föreningen sin fana. 

  



 

 

Veterandagen 29 maj 
I samband med veterandagen åkte några i styrelsen upp till Stockholm och deltog i firandet på 

Djurgården vid veteranmonumentet. Initiativ togs även till en träff på The Bishops Arms, dagen till 

ära. 

Veteran- och anhörigträff 
Den 8 juni deltog Fredsbaskrarna Västkust vid den veteran- och 

anhörigträff som anordnades med Soldathemmet som huvudman 

på Göteborgs garnison ute på Käringberget. Vid detta tillfälle 

försåldes lite dekaler och pins. 

ÖS 
Föreningen var även representerad vid årets ÖS utanför Halmstad 

för att hitta veteraner som skulle kunna knytas till vår lokalförening. 

Stockholm Pride 
Ordförande besökte Fredsbaskrarna Stockholm i samband med 

Stockholm Pride i juli. 

Veteranmarschen 
Fredsbaskrarna Västkust deltog i Veteranmarschen som genomfördes 

för tredje året i följd, främst genom vice ordförande som gick hela 

sträckan från Örebro till Stockholm. 

Föreläsning Ulf Henricsson 
Den 7 september fanns en hel del av föreningens medlemmar 

representerade på Soldathemmet i samband med att de bjudit in Ulf 

Henricsson som berättade om tiden i Bosnien under bataljon BA01. 

  



 

 

Bokmässan 
I samband med årets bokmässa fanns 

Fredsbaskrarna Västkust på plats i den 

monter som Folke Bernadotte 

akademin hade. Vi informerade om 

vårt förbunds verksamhet och 

hoppades kunna hitta några veteraner 

som bland annat var intresserad av 

våra träffar. 

Besök i Varberg 
Den 6 oktober besökte några av oss 

Fredsbaskrarna i Halland och deras 

träff på en av restaurangerna i 

Varberg. 

FN-dagen 
På FN-dagen genomfördes ett informationsarrangemang tillsammans med Göteborgs FN-förening. På 

kvällen samlades några för en gemensam middag på restaurang Le Baron. 

Föreläsning Kristian Gerner 

Måndagen den 9 november arrangerades en föreläsning med Kristian Gerner på Villa Överås i 

Göteborg. Rysslandskännaren och historieprofessorn Gerner föreläste om ”Hur stort hot utgör 

Putin för världsfreden”. 

Föreläsning Mikael Bodell 
Den 30 november höll kassör Mikael Bodell ett föredrag på Soldathemmet som handlade om 

underhållsbataljonerna 91L och 92L i Libanon 1987. 

Utskick 
Under december månad gjordes ett utskick från central förbundet som riktade sig till veteraner 

boende i vårt närområde med en uppmaning om att knyta sitt medlemskap i SVF till vår 

lokalförening. 

  



 

 

EKONOMI 
Fredsbaskrarna Västkust har under 2015, vilket var föreningens första verksamhetsår, haft en 

omsättning på 5 325 kronor av vilket 4 300 kronor var bidrag från Sveriges veteranförbund 

fredsbaskrarna och 1 025 kronor försäljning av dekaler, tygmärken och pins. 

Utgifterna har endast bestått av inköp av nämnda dekaler, tygmärken och pins samt avgift till 

Swedbank avseende föreningskonto. 

 

RESULTATRÄKNING 

RÖRELSENS INTÄKTER OCH KOSTNADER 

Rörelsens intäkter   2015-12-31 

Bidrag från SVF   4 300,00 

Försäljning   1 025,00 

Summa intäkter   5 325,00 

Rörelsens kostnader 

Inköp, material och varor   -2 375,00 

Övriga kostnader   -350,00 

Summar kostnader   -2 725,00

  

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader    2 600,00 

Resultat före bokslutsdispositioner   2 600,00 

BOKSLUTSDISPOSITIONER  

Resultat efter bokslutsdispositioner   2 600,00

  

ÅRETS RESULTAT   2 600,00 

 

  



 

 

BALANSRÄKNING 

TILLGÅNGAR   2015-12-31 

Omsättningstillgångar 

Föreningskonto   1 785,00 

Kassa   815,00 

Summa omsättningstillgångar   2 600,00 

SUMMA TILLGÅNGAR   2 600,00 

 

SKULDER & EGET KAPITAL 

Eget kapital 

Fritt eget kapital 

Årets resultat   -2 600,00 

Summa fritt eget kapital   -2 600,00 

Summa eget kapital   -2 600,00 

SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL   -2 600,00 
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