
 

Verksamhetsberättelse 2018   sida 1 

                   VERKSAMHETSBERÄTTELSE FREDSBASKRARNA STOCKHOLM 2018 

 

                                           Organisationsnummer 802466-7340 

 

 

Årsmöte 

Vid årsmötet 21 mars 2018 valdes följande styrelse: 

Ordförande Kjell Johansson  

Ledamöter Ferike Pasthy, Toiwe Noren, Harry Lantz, Stefan Lindahl, Anette Morin och Håkan 

Halvardsson. Avgående styrelseledamöter avtackades. 

Vid konstituerande möte samma dag utsågs Harry Lantz till vice ordförande, Ferike Pasthy till 

sekreterare och Toiwe Noren till kassör. 

 

Styrelsemöten 

Styrelsen har under året haft sju protokollförda möten. 

 

Träffplatser 

Första tisdagen i varje månad har vi träffats på Pitcher´s vid Mariatorget. 

 

Veteranfrukost 

Söndagen 18 november hölls premiären för frukostträff för veteraner och anhöriga på Cafe Fåtöljen 

vid Slussen med 14 deltagare. 

 

Besök på utställningar 

Utställningen ”Jag räddar liv” på Sjöhistoriska besöktes av 10 medlemmar med guidning av Anna 

Henningsson.  

 

Föreläsningar 

Under året har fem föreläsningar hållits. Föredragshållare har varit: Överste Jan Mörtberg om sin 

karriär nationellt och internationellt samt en omvärldsanalys. Bataljonspastor Lisa Mobrand tog oss i 

ord och bild med till Mali. Major David Bergman föreläste om vägen till sitt författarskap under 

rubriken ”Vad fan har litteraturvetenskap med krig att göra”. Sinaiveteranen Harald Ickler berättade 

om sin tid som fånge hos Al Qaida.  Anna Henningsson berättade om sin insats med 

sjöräddningssällskapets gula båtar i medelhavet.  
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Veterandagen 

Fredsbaskrarna Stockholm ansvarade för paradmarschen under veterandagen och vår personal 

deltog i fanborgen och också i bemanningen av informationstälten. Vi hissade även flaggorna vid 

Sjöhistoriska på morgonen och halade dem på kvällen. 

 

Nationaldagen 

I festtåget från Kungsträdgården till Skansen deltog ca tio veteraner och anhöriga från 

Fredsbaskrarna Stockholm med svenska fanan, FN-fanan och förbundsfanan. 

 

Resa till ÖS 25 i Halmstad 

Fredsbaskrarna Stockholm anordnade bussresa till veteranträffen ÖS 25 i Halmstad. Lågt deltagande i 

bussresan trots att ett stort antal av våra medlemmar besökte träffen. 

 

Veteranmarschen 

Vid veteranmarschen från Skellefteå till Treriksröset deltog medlemmar från Fredsbaskrarna 

Stockholm både i marschen och som funktionärer. 

 

Resa till Sunne  

Sju medlemmar i Fredsbaskrarna Stockholm deltog vid veterandagarna i Sunne. Resan gjordes i hyrd 

minibuss. 

 

Veterantattoo 

Personal från Fredsbaskrarna Stockholm deltog i fanvakten samt vid försäljning av program och Gula 

Bandet. 

 

FN-dagen 

 För ljusceremonin ansvarade Laila Johansson och till sin hjälp hade hon ett antal medlemmar från 

föreningen. Även fanborgen bemannades av medlemmar från Fredsbaskrarna. 
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Förbundsrådet 

Vid förbundsrådet som hölls 10-11 november representerades styrelsen av Kjell Johansson medan 

Ferike Pasthy deltog i kamratstödsträffen som hölls samtidigt. Där deltog även flera av dom övriga 

kamratstödjarna som tillhör föreningen. 

 

Julbord 

Julbordet på Drottning Victorias Örlogshem som Harry Lantz ordnat avnjöts av ca 30 veteraner till 

sång och musik av Thomas ”Berkan” Bergkvist. 

 

Anhörigdagar 

Ferike Pasthy deltog vid anhörigdag för utresande poliser och Kjell Johansson deltog vid anhörigdag 

inför utresan för Mali 08. 

 

Återträffar  

Kjell Johansson medverkade vid återträff för 98L med information om föreningen och förbundet.   

 

Medaljparad 

Mange Jensen och Kjell Johansson deltog med förbundsfanan vid medaljparaden för Mali 08. 

 

Medlemsrekrytering 

Under veterandagen samt vid återträffen för 98L rekryterades ett stort antal nya medlemmar. Vid 

övriga aktiveter har enstaka nya medlemmar skrivits in.  

 

Utmärkelser 

Under året har ett flertal medlemmar tilldelats Förbundets förtjänstmedalj. 

 

Gula Bandet 

Under året har till Gula Bandet insamlats 2170: -. 
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Stockholm 2019-02-10 

 

 

Kjell Johansson    Harry Lantz 

Ordförande    Vice ordförande 

 

 

 

Ferike Pasthy    Toiwe Norén 

Sekreterare    Kassör 

 

 

Håkan Halvardsson   Stefan Lindahl 

Ledamot    Ledamot 

 

 

Anette Morin 

Ledamot 


