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Avser den del av året under vilken interimsstyrelsen varit verksam 

 

Interimsstyrelsen har bestått av  
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Vice ordförande Harry Lantz 

Kassör   Isabel Green Jonegård  

Sekreterare   Ferike Pasthy  

Ledamot   Joacim Håkansson  

Ledamot  Lina Karlsson 

Suppleant  Stefan Lindahl 

Suppleant Anneli Liljekvist 

     

Övriga  

Revisor   Jeanette Widén  

Revisorsuppleant   Vakant  

Valberedning   Daniel Eriksson   

 

Verksamhetsåret startade turbulent i och med att huvuddelen av den sittande styrelsen valde att 

avgå. I och med det utlystes ett extra årsmöte där det valdes en interimsstyrelse att sköta 

verksamheten för resterande del av verksamhetsåret. 

Interimsstyrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden.  

Information till medlemmar  

Under året har det fortlöpande uppdaterats information om föreningens aktiviteter på hemsidan 

samt på Facebooksidan. Under hösten 2017 har ett medlemsbrev skickats ut med information om 

föreningens aktiviteter. 

Medlemsaktiviteter  

Den 7/6 invigdes den nya träffplatsen Pitcher´s, på Mariatorget 1A. Under året har vi, första tisdagen  

i varje månad,  haft 6 träffar.  Intressset har varit stort och vid varje tillfälle har det varit 25-30 

medlemmar som anslutit. Även Veteraner utanför Stockholm har deltagit. Decemberträffen ersattes 
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med ett enklare julbord på DVÖ ( Drottning Victorias örlogshotell, Teatergatan 3, Stockholm ) som 

lockade 45 deltagare samt chefen för försvarets veterancenter, Torbjörn Larsson, som berättade om 

centrets verksamhet. 

Under hösten har 3 föredrag av författare med missionsanknytning arrangerats på DVÖ. Vid varje 

föredrag har mellan 25 – 35 Veteraner varit närvarande. 

25/9 berättade Jan Anderlund om sin tid som FN-observatör för UNTSO i Syrien, Libanon och Israel. 

Anderlund har skrivit boken Observatören. 

10/10 berättade Magnus Ernström om tillkomsten av boken Ett halvt år, ett helt liv. Han delgav oss 

också intressanta skildringar från livet på den första Bosnienbataljonen BA 01. 

21/11 berättade Torbjörn Engback, författare till ”Tyngdlyftaren i Flygvapnet” om sitt långa flygarliv. 

Efter 19 år som fältflygare tjänstgjorde Torbjörn Engback 15 år som pilot på TP 84 Hercules. 

 Den 29 maj firades traditionsenligt Veterandagen med ceremonier vid Sjöhistoriska. Paradmarsch  

avgick från Kungsbron till Gärdet.  Fredsbaskrarna Stockholm deltog även i år med funktionärer till 

Förbundet samt som fanbärare.  

 6 juni deltog  föreningen i festtåget till Nationaldagsfirandet på Skansen. I täten för dom drygt 20 

veteranerna marscherade fanbärare med FN-fanan, förbundets fana och Sveriges fana.    

Veteranträffen ÖS i Halmstad 13/7-16/7 samlade i år 800 deltagare. Ett flertal medlemar från FB 

Stockholm var på plats. 

I veteranmarschen som i år gick från Gävle till Skellefteå 28/6- 7/7 deltog medlemar från 

Fredsbaskrarna Stockholm, dels som marschdeltagare men även som funktionärer. 

 På Stockholm Pride Parade medverkade föreningen med fanbärare som förde FN-fanan.  

Till veterandagarna i Sunne 11-12/8 arrangerade FB Stockholm en resa där 8 medlemmar deltog. 

Första dagen berättade 5 Kongoveteraner om sina upplevelser från den första till den sista 

bataljonen i Kongo. Andra dagen började med föredrag av Armechefen Karl Engelbrektsson. Därefter 

avverkades en 5 km lång veteranmarsch som följdes av korum i Sunne kyrka. Dagen avslutades med 

middag och trevlig samvaro. 

FN-dagen den 24 oktober firades vid FN-monumentet på Gärdet. Medlemmar från 

Stockholmsföreningen deltog som fanbärare vid ceremonin. Fredsbaskrarna Stockholm ansvarade för 

den efterföljande ljusceremonin vid minnesmonumentet, där det tändes ett ljus samt att namnet 

lästes upp för var och en som stupat under utlandstjänstgöring. Ett 50-tal veteraner och anhöriga 

deltog under den stillsamma och värdiga ceremonin. Kvällen avslutades med middag till 

självkostnadspris, i sjöhistoriskas restaurang. 

Förbundsrådet Arlanda Stad 18-19 november. Kjell Johansson och Ferike Pasthy deltog i 

Förbundsrådet. Under mötet diskuterades om inriktning i framtiden och vilken profil som skulle 

promotas. 

Medlemsrekrytering och Gula Bandet 

Medlemsrekrytering och insamling till Gula Bandet har skett vid veteranträffarna och föredragen 

samt vid Marinens dag på Berga 2/9. 
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Övrigt 

Ett antal medlemar och styrelseledamöter från FB Stockholm var närvarande 3/5 när riksdagen 

röstade för att göra Veterandagen till allmän flaggdag. Med vår närvaro på åskådarläktaren stöttade 

vi våra riksdagsledamöter som pläderad för att göra veterandagen till flaggdag. 

 

Fredsbaskrarna Stockholm  

 

Stockholm 2018- 
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