
samverkan 

I
mars arrangerade FVRF ett rik smöte 
om LOMOS på I l , Kungsängen. 

, Mötet var det första sedan introduktio

nen av LOMOS och hade bjudit in repre
sentanter från både centrala och regionala 
instanser. 

Från centralt håll fanns alla instanser på 
plats, d v s Högkvarteret, Försvarets Radio
organisation (FRO), SKBR och FVRF 
medan det var något tunnare representa
tion från den regionala nivån. Lotta
förbunden och flottiljerna hörde till 
undantagen på regional nivå, här fanns 
representation från i stort sett alla instan
ser. Totalt samlade mötet cirka 50 perso

ner. 
Även om riksmötets tema var framtid 
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så inledde FVRF:s kanslichef Björn 
Moberg med en historisk tillbakablick 
från de olika generationerna av luftbevak

ning fram till LOMOS och hur detta ska
pades. Major Nils-Eric Eriksson, Hög
kvarteret, informerade om framtida för

ändringar inom stridsledningssystemet. En 
inspirerande genomgång där LOMOS 
fanns med som en de l i framtida system. 
Även om det är kompetensförband, så 
betyder detta mycket för framtida möjlig
heter vid återtagning och anpassning till 
en ändrad hotbild. 

Överstelöjtnant Lars Hed, Högkvar
teret, fortsatte att sprida inspiration med att 
understryka betydelsen av både LOMOS 
och frivilligverksamheten inom försvaret. 

Foto: Lennart Andersson/ 

Försvarets biJdbyrå 

De frivilliga kan idag ha svårt att finna 
motivation och identitet jämfört med tidi
gare. Men det framhåller betydelsen av 
mera nytänkande och engagemang istället 
för bevarande och uppgivenhet. 

Kapten Thomas Hillemar, F 16 Upp
sala, berättade att den central a utbild
ningen kvalitet har ständigt ökat och är nu 
på en mycket kvalificerad nivå. Men 
tyvärr har både antal deltagare och antal 
kurser minskat - en trend som måste vän

das . 
Lottornas vice ordförande Yvonne 

Hansen redogjorde för de rekryterings
satsningar som gjorts inom systemet, med 
bl a video, broschyrer och kampanjen 
under Lottornas LOMOS-år. 

En diskussion visade tydligt på ett 

behov av gemensamma informations- och 

rekryteringssatsningar. 

Många nya ideer 

Riksmötets andra dag inleddes med en dis
kussion kring regional utbildning. En aktiv 
debatt, visade på stor enighet kring nytän
kande och förändringar i utbildningen. Ett 
av många förslag var att låta nya medlem
mar på prov följa en frivillig som redan 

finns i systemet på övningar. Andra ideer 
som ventilerades var t ex: 

- Färre övningar (en till två) men med 
större uppslutning och samverkan med 
flygövningar om detta är möjl1gt att sam
ordna. Övningarna ska ledas av kompani
ets egen personal med stöd från flottiljen. 

- Nya grepp i personalvård och rekry
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Flygflottiljernas 

frivilligsektioner blir kvar 

När utredningen om militärdistrikt (MD) och deras underenheter (MDE) pågick, fick 

frivilligorganisationerna höra att man tänkte inlemma flygvapnets frivilligsektioner i 

denna "territoriella" organisation. De sju frivilligorganisationerna som samverkar 

med flygvapnet reagerade omedelbart och fick en foredragning for ställforeträdande 

ÖB. 

Bland de motiv som framfordes for att slippa forändring från dagens mycket väl 
fungerande struktur var: 

- LOMOS tillhör stril och är alltså en insatsorganisation, inte territoriell, och plat

sar därfor enbart under FTK (Flygstatistiska kommandot). 

- Flygbasorganisationen är inte heller territoriell, utan i högsta grad en insatsre

surs, dvs med FTK-styrning. 

- Flygvapnets frivilligsektioner fungerar mycket bra. Den samlade kunskapen är 

svår att ersätta och går inte ens bygga upp någon annanstans. 

- Uppdragen till flottiljcheferna skulle få konstiga vägar: dels direkt från grund

organisationsledningen i Högkvarteret (HKVIGRO), medan en annan del skulle ta 

svängen via MD, for att sedan på flottiljen sättas samman igen till ett totaluppdrag. 

Aterredovisningen skulle ske på samma "konstiga" sätt for att slutligen hamna hos 

HKV/GRO. 
- De frivilliga som söker till sig till flygvapnet, gör detta främst därfor att de gil

, lar flyg och därmed knuten verksamhet. Genom att lyfta över verksamheten till MD

grupperna, skulle vi troligen tappa mängder med medlemmar. 

Efter att ha hört dessa argument beslutades att flottiljerna tills vidare ska behålla 

sina frivilligsektioner inom sina personalramar. Än en gång har det lönat sig att fram

fora konstruktiv kritik mot forslag från den centrala ledningen inom Försvarsmakten. 

BJÖRN MOBERG/KANSLICHEF 

FVRF 2000 
Skåne Hallands (S H ) FVFb Skåne- och Hallands län 
Sydöstra Sveriges (SÖS) FVFb Jönköping-, Kronoberg-, Kalmar- och Blekinge 

län 
Västra Sveriges (VäS) FVFb Västra Götalands län 

Bråvalla (Brå) FVFb Östergötland-, Södermanland- och Gotlands län 

Stockholm (Sto) FVFb Stockholms län 

Bergslagens (Ber) FVFb Värmland- och Örebro län 

Aros (Aros) FVFb Västmanland- och Uppsala län 

Dalarna Gävleborg (D G) FVFb Dalarna- och Gävleborgs län 

Nedre Norrland (NN) FVFb Jämtland- och Västernorrlands län 

Västerbotten (Vb) FVFb Västerbottens län 

Norrbottens (Nb) FVFb Norrbottens län 
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tering. Låt de frivilliga i kompanierna 

själva skapa åtgärder och ta stöd från fri

vilJigsektionerna och centrala instanser. 
Prova nya vägar i personalvård, gärna per

sonliga utvecklingsplaner för att under

lätta for de frivilliga att i sin tur planera 

utbiJdnings- och övningsverksamhet. 

- Att öppna alla tjänstegrenar for både 

kvinnor och män. Här rådde samstämmig

het och det beslöts att gå vidare med denna 

fråga i en projektgrupp. Dock har Lottorna 
senare, efter sammanträde i överstyrelsen, 

meddelat att de inte för närvarande är 

beredda att gå med på detta. 

Projektgrupper 

Andra punkter som togs upp var bland 

annat LOMOS nya organisation, som gäl

ler sedan årsskiftet. Dessutom presentera

des en ny typ av telefon som ersätter den 

telefon for inomhusbruk som använts hit

tills. Den nya telefonen klarar de skiftande 

svenska väderförhållandena. 

Vidare orienterades om den internatio

nella delen i observationssystemet, vi har 

mest kontakter med Estland och Danmark. 

Thomas Hillemar informerade om en 
studieresa till Schweiz och deras system, 

som är annorlunda än LOMOS men som i 

stort har samma uppgifter. Internationali

seringen kommer att utvecklas även inom 
denna verksamhet. 

Undertecknad gav information om 

framtida materielhantering som kommer 

att innebära större ansvar och mer arbete 
for de frivilliga försvarsorganisationerna. 

Riksmötet enades om att bilda en pro

jektgrupp som tar tillvara på ideerna. Två 

representanter från vardera FRO, FVRF, 

SKBR och SLK utses för att snarast 
påbörja arbetet, med målsättning att sam

verka över gränserna inom rekrytering, 

information och utbildning. 

Nästa riksmöte ska hållas i april 2002. 

TORE BERTILSSON 
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