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Styrelsens verksamhet 

Styrelsen har under året som gått fått planera om och ställa in delar av den planerade 

verksamheten enligt verksamhetsplan 2021. Detta utifrån den rådande pandemi som landet 

och världen drabbats av. 
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Styrelsen har deltagit vid ordförandemöten och förbundsmöten arrangerade av Sveriges 

Veteranförbuds (SVF) kansli en gång i månaden. 

Förbundskongressen 

Vid Förbundskongressen som genomfördes digitalt via TEAMS representerades 

Fredsbaskrarna Stockholm av ordförande Rose-Marie Larsson, sekreterare Fredrik Sjöholm, 

ledamot Tommy Gunnebro och kassör Toiwe Norén. 

 

Aktiviteter 

Veterandagen den 29 maj firades med en begränsad ceremoni där Veteraner från 

Fredsbaskrarna Stockholm deltog med flagghissning vid Sjöhistoriska muséet. 

Träffplatser; 

Träffplats Pitcher’s vid Mariatorget har haft träffar 1:a tisdagen i månaden och från och med 

november 1:a onsdagen i månaden då restriktionerna lättades. Totalt har fyra stycken träffar 

genomförts på Pitcher’s vid Mariatorget.  

En ny träffplats i Täby på The Public har startats upp med träffar 3:e onsdagen i månaden 

med start i oktober. Totalt har tre stycken träffar genomförts.  

FN-dagen den 24 oktober högtidlighölls med arrangemang i samverkan med SVF:s kansli. 

Traditionella inslag med kransläggningar, tal, korum, fanborg, ljusceremoni samt musik av 

Stockholm Pipe Band samt Försvarsmakten. 

Ett medlemsutskick i form av ett Julutskick med inbjudan till julbord samt uppdatering av 

aktiviteter utgick till alla medlemmar. 

Julbordet på Drottning Victorias Örlogshem genomfördes lördagen den 4 december (2:a 

advent). Det blev ett välbesökt och ett mycket uppskattat evenemang med trettionio 

anmälda deltagare. 
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