
ROSIGS ÅRSMÖTE 2021
Samling / mingel - kl. 18-18.30

Årsmöte – kl. 18.30-19.30

Utmärkelser – kl 19

Föredrag av Kk Niklas Wiklund, chef för tredje helikopterskvadronen i 
Ronneby – 19.45-21

VÄLKOMNA! 

Microsoft Teams meeting #1: ROSIG Årsmöte
Anslut till årsmötet med en dator eller smartphone/mobilapp Click here to join the 
meeting

eller ring in via telefon (endast ljud)
+46 8 505 345 79,,532809314#
Telefonkonferens-ID: 532 809 314#

Pierre: 0736844429

Presenter
Presentation Notes


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2IxNGU0NTAtYmIxMy00Yzc3LTkzMmItN2I0NzIzMzAyOWM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22944ac4f3-1a24-4857-b48d-9cbb49018893%22%2c%22Oid%22%3a%222cc870df-be6c-4a54-b10b-0f7534886e7d%22%7d
tel:+46850534579,,532809314


Dagordning
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av mötesordförande samt mötessekreterare för årsmötet
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av agenda
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut för det senaste verksamhetsåret
7. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av medlemsavgifter för det innevarande verksamhetsåret
10. Val av

a) styrelsens ordförande, för en tid av 1 år

b) övriga ledamöter (5-10) i styrelsen för en tid av 2 år, varvid hälften av
ledamöterna ena året och andra hälften det andra året

c) ledamöter (2) i valberedningen för en tid av 1 år, valberedningen utser
inom sig en person som är sammankallande

d) en revisor och en revisorssuppleant för en tid av 1 år, i detta val får valda
styrelseledamöter ej väljas

e) ombud till försvarsutbildarna Göteborgs stämma, enligt deras stadgar
11. Förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av medlem minst 2 veckor före mötet
12. Övriga frågor (endast information, ej beslut)



VERKSAMHETSBERÄTTELSEN



Årsmöte – 27
februari

Vid årsmötet, som hölls på the The Royal Bachelors' Club, omvaldes Pierre Dicksson till ordförande och
övriga ledamöter valdes enligt valberedningens förslag.

Några av 2019 års fina prestationer uppmärksammades och Ryttmästare Bolanders hedersvärja tilldelades
Johnny Stenberg ”….. Lars E Larssons Hedersvärja för fina idrottsprestationer tilldelades Lars Pedersen …

Efter avslutat årsmöte tackade Ordförande de 30 medlemmarna för visat intresse och bjöd till gemensam
middag med SFRO-G i RBC stora matsal.

Efter middagen genomfördes en paneldialog med det aktuella ämnet ”Det svenska Totalförsvaret.” Panelen bestod av Öv Mats
Klintäng från Högkvarteret, ÖvLt Anders Eriksson Stabschef MRV, RO/Mj Bertil Garpland Förbundsordförande Försvarsutbildarna
GBG, RO/ÖvLt Leif Isberg Länsexpert Regional samverkan och krisledning på länsstyrelsen VGR, RO/Kn Peter Olsson-Loewenstein
från Göteborgs kommun samt Öv Peter Fredriksson Chef Göteborgs Garnison och Försvarsmedicin centrum.

Panelen konstaterade att reservofficerare, med lite kompletterande utbildning, skulle kunna tillföra civilförsvaret en stor kapacitet
inom ledning av staber och samverkan mellan civilförsvaret och militära försvaret. Hantering av kriser diskuteras under dialogen då
Coronapandemin var i sin linda. Krisen blev påtaglig då Överste Fredriksson fick lämna mötet för att planera en insats av 
uppsättande av sjukhus på Älvsjömässan, Stockholm….



Vårfälttävlan 
– 9 maj

Efter några inställda arrangemang under våren så genomfördes i underbar vårsol sällskapets
första Coronasäkrade vårfält- tävlan.

För första gången så förlades tävlingen i det natursköna området innanför Frillesås i södra
Kungsbacka kommun. Kungsbacka- Wiske sportskyttar stod för skjutbanan och OK Löftan hade
lagt orienteringsbanan. 

Skyttet genomfördes som ett fältskytte med fyra mål där träff i mål räknades. Frederic Grahn vann
här knappt före Henrik Johansson trots att både skjutit ”fullt”. På 3:e plats i skyttet kom Greta 
Jodal med endast två missade skott.
För själva vårfälttävlan lades därefter en 2,3 km lång orientering med start i anslutning till skjutbanan. Banan var 
kuperad men ganska lätt förutom den sista kontrollen, nummer ”9”, där flera deltagare bommade.
När sluträkningen stod klar, och alla njutit av läcker tomatsoppa från Sällskapets koktross återfanns Henrik  Johansson 
på en första plats. Greta Jodal tog en välförtjänt silverplats och Per Karlsson knep bronset strax före Hans Ericsson.
Funktionärer och deltagare vilade ut i det sköna gräset när Ordförande Pierre Dicksson belönade pristagarna med 
choklad och trisslotter.



Känsöskjutning på 
Styrsö – 27 maj

Känsköskjutningen skall enligt tradition genomföras sista onsdagen i maj och så
skedde även Coronaåret 2020. I år hade det givetvis varit extra lämpligt att förlägga
tävlingen till Känsö karantänstation men sedan  några år tillbaka är Sällskapet
hänvisade till Styrsö då Känsö är ett militärt skyddsobjekt, något som
reservofficerare inte längre så enkelt har tillträde till.

I år sköttes transporten från Långedragsbryggan till  Styrsöpottan med 
Sjövärnskårens bevakningsbåt,  SVK70 – en fin start på kvällen.

De 18 skyttarna fick kämpa hårt, inledningsvis med  pistolskytte mot olika tavlor, 
följt av luftpistolsskytte mot ballonger, vilket som vanligt var mycket utslagsgivande
och avslutningsvis precisionsskytte med luftgevär mot liten tavla.

Efter tävlingen samlades deltagarna i barack A4, där styrelsens trossgrupp dukat
upp en Coronasäkrad och mycket uppskattad silltallrik med traditionella tillbehör. 
Per Karlsson ledde sången och lagom till  kaffet genomfördes prisutdelning av 
Sällskapets Vice Ordförande Lars Pedersen.

Urbans Häggmalm vann årets Känsöskjutning på 175p och fick ta med sig Gunnar 
Frankes vandrings- pris hem. Frederic Grahn sköt ihop 173p som räckte till en
andra plats och den fyllda Karaffen. Tredje platsen och Vegamössan knep i år
Morgan Larsson  med 159p.



Öppen mäss om 
Mali – 2 
september

På grund av pandemin var Älsvborgsmässen vid Göteborgs Garnison stängd
men Sällskapet ville trots allt genomföra arrangemanget "Öppen Mäss" och
valde alternativ grupperingsplats på Convendum vid Avenyn.

Kvällens föredragshållare, Sällskapets kassör Övlt Anders Skyttebol, visade
bilder och berättade om sina upplevelser från uppdraget att bygga camp med 
ett ingenjörsförband i Timbuktu, mission Mali 00.



Fraenkels kanna i 
Oslo/Göteborg – 10 oktober

Till slut genomfördes Frankels Kanna, den årliga tvekampen mellan
reservofficersföreningarna i Oslo och i Göteborg. Eftersom karantänsreglerna för resa
mellan Sverige och Norge omöjliggjorde NROFs planerade besök i Göteborg genomfördes
tävlingen samtidigt och på hemmaplan för bägge föreningarna.

Pistolskyttemomentet kunde genomföras identiskt och för orienteringen lades likvärdiga
banor utanför Oslo och runt Brudaremossen i Göteborg. Kartläsningsmomentet fick av 
förklarliga skäl helt utgå och tyvärr likaså den avslutande prisfesten.

På startlinjen i Göteborg stod åtta deltagare. Den svenska deltävlingen vanns av Henrik
Johansson tätt följd av Greta Jodal och därefter Hans Ericsson på en fin bronsplats. Vi hade
inte det normala, soliga fälttävlansvädret denna gång, ty regnet föll under en stor del av
dagen. I samband med målgången tittade dock solen fram och alla tyckte det smakade gott
med smörgås och läckra kardemummabullar till kaffet. Alla begav sig nöjda hemåt, så även
pristagarna i sina nya kamouflagefärgade persedlar.

Så småningom dök resultatet från
Norge upp. Det visade sig att NROF-
Oslo behöll Kannan med 439p mot 
ROSIGs 398p, en knapp marginal som
bedöms inte helt ointaglig inför 2021. 
Det var de tre bästa på var sida gränsen
som räknades i ”Bykampen”.

Den individuella tävlingen vanns av 
Terje Mathisen följd av Andreas Hamre 
och därefter Egil Gulliksen - Norrmän, 
norrmän, norrmän på prispallen alltså.

Tack till funktionärerna Gustaf Nygren 
vid skyttet och Karin i sekretariat/ 
förplägnad samt Henrik Johansson för
den goda idén om en pandemianpassad
tävling 2020.



Glockenspiel – 12 
oktober

Efter några Coronaavhopp stod tio medlemmar på skjutvallen för höstens Glockenspiel i samarbete med 
SFRO-G. I vanlig ordning så blandades enklare skjutmoment med svårare som tex mycket ”eld i målet”, korta
skjuttider och luftgevärstavla på 25m avstånd!

När ammunitionen tagit slut så kastades pil och tärning för att öka spänningen. Detta moment ströks dock på
grund av för stor ”hävarmseffekt”. Skjutregler förändrades efter hand som brukligt hos den alltid så lurige
skjutledaren Frederic Grahn. Nämnde arrangör stod då också som slutsegrare med hela 113p. Per Karlsson 
kom på silverplats med 110p och bronset gick till Per Sagert med 101p. Pristagarna belönades med choklad
och den kokta korven från trossen smakade utmärkt i den sköna höstsolen på Idala skjutbana.



Totalförvarskurs i 
Tylöbäck – 16-17 

oktober

Uppbyggnaden av det nya totalförsvaret var temat för Försvarsutbildarnas kurs på Tylöbäcks kursgård utanför Halmstad,
den 16-17 oktober.

Deltagarna, som bland annat kom från många av Sveriges olika frivilliga försvarsorganisationer, fick en god inblick i
planerna av det nya svenska totalförsvaret. Sverige kommer fram till 2030 ha ett militärt försvar där vi kan försvara
Sverige på divisionsnivå. Över 90 000 personer kommer ingå i denna styrka med moderna vapen, allt ifrån ny personlig
beväpning till nytt robotförsvar.

Det civila försvaret kommer också succesivt att byggas upp för att värna civilbefolkningen. ”Utgångspunkten för
planeringen av totalförsvaret ska vara att under minst tre månader kunna hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa
och Sveriges närområde som innebär allvarliga störningar i samhällets funktionalitet samt krig under en del av denna
tid.” skriver försvarsminister Peter Hultqvist i regeringsbeslutet om nya totalförsvaret.

I samband med kursen hann delar av ROSIGs styrelse också med att träffa ledningen för den nya
Reservofficersutbildningen. Mj Stefan Klawitter och Övlt Jonas Lind redogjorde för utbildningen av reservofficerare vid
Militär- högskolan i Halmstad.

Många intressanta infallsvinklar kom upp hur seniora reservofficerare åter skulle kunna bidra inom försvaret. En idé var
att få in RO på staberna och få ut yngre YO på fältet för att utbilda den större mängden rekryter som kommer till
Försvarsmakten de närmaste åren.

Det finns en stor mängd spännande och lärorika kurser som genomförs av försvarsutbildarna. Som medlem i ROSIG är
du också medlem i Försvarsutbildarna och du har möjlighet att ansöka om att delta i många av dessa kurser.



Gåsaskjutning 
– 14 november
• Efter några dagar av busväder så samlades elva medlemmar i 
Idala för årets Gåsaskjutning i härligt stilla och  soligt 
novemberväder. Skjutledaren och tillika jägaren Gustaf Nygren, 
hade förberett ett antal skjutmål i form  av räv och gäss - i 
pappersform förstås!

• Vann gjorde Henrik Johansson tätt följd av Frederic Grahn. Här 
fick skillnadspoäng avgöra. Bronset gick till  Greta Jodal. Det blev 
med andra ord en prispall vi är vana vid att känna igen!

• Under prisutdelningen, som genomfördes av Ordförande  
Pierre Dicksson, tilldelares vinnarna fågelpriser att tillaga  och 
förtära efter egen smak. Den stora färska gåsen  lottades ut till 
den nöjde Göran Ringqvist. Årets sista  skjutning i ROSIGs regi 
avslutades med lunch och alla  kunde sitta med bra avstånd till 
varandra och njuta av den  goda svampsoppan.



After Work - 11 
mars… och sedan 
Corona
Få av de sju medlemmarna som var med på vårens After Work 
på John Scott's anade omfattningen av den  kommande
pandemin. Även om Sällskapet senare under våren och början av 
hösten lyckades genomföra en hel del verksamhet så fick vi 
tyvärr ställa in följande planerade arrangemang på grund av 
pandemin 2020.

• Pistollangrenn i Norge den 28:e mars

• Glockenspiel den 19:e april

• Öppen Mäss 6:e maj

• Navigationsövning med M20

• Höstmiddag på Marieholm den 12:e november

• Adventsfirande på drottning Kristinas jaktslott den 29:e 
november

• Afterwork på John Scott's den 9:e december

Vi hoppas kunna komma igen och styrelsen  planerar för att vi i 
någon form skall kunna genomföra all vår verksamhet under 
2021.



Övrig verksamhet
2020

Kapten Carl-Gustaf Johansson, reservofficer från
I17 Uddevalla, är Sällskapets äldste medlem och
firade sin 95-årsdag bland annat genom
mottagning på sin arbetsplats (!), Claes 
Petterssons Åkeri i Göteborg. Sällskapet, genom
Vice Ordförande Lars Pedersen och Coronasäkrad
Per Karlsson, uppvaktade med en blomma samt
choklad.

Pierre Dicksson och Lennart Bergström från
styrelsen  deltog och representerade både ROSIG 
och Föreningen för Göteborgs Försvar på Västra
Militärregionens Totala Golftävling – ett
nätverkande och samverkan civilt- militärt.
Under året har ROSIG också varit representerade
vid SVEROFs årsmöte och ordförandekonferens.



Styrelsen 2020



ÅRSBOKSLUT

Presenter
Presentation Notes




RESULTAT 2020
ROSIG gör ett överskott 2020

Några observationer
• Hög närvaro på arrangemang som genomförts
• Totalförsvarsutbildning för medlemmar
• Inställda Arrangemang (Adventsfirandet, Pistollangrenn, Höstmiddag)
• Lokalkostnader (Öppen mäss, styrelsemöten, årsmöte, rekrytering, upprustning Pottan)
• Profilkollektion
• M20 gåva
• Ökade Bidrag Försvarsutbildarna och Älvsborgsmässen

2020 2019

Intäkter 112 476,35 kr 123 183,97 kr

Kostnader -101 699,08 kr -96 572,32 kr

Resultat +10 777,27 kr +26 611,65



RESULTAT INTÄKTER Perioden Perioden / Föregående år, 
totaltFöregående 

år,totalt
Intäkter

3012Medlemsavgifter 24 750,00 100,0% 24 758,00
3099Övriga intäkter genomgående se 4049 5 836,00 324,2% 1 800,00
3100Profilkollektion medlemmar 710,00 - 0,00
3510Klubbmästeri/öppen mäss 800,00 800,0% 100,00
3511 Känsöskjutning Klubbmästeri 2 530,00 119,3% 2 120,00
3512Adventsfirande 0,00 0,0% 760,00
3513Mäss Årsmöte 3 900,00 123,8% 3 150,00
3810Göteborgs Försvar 36 000,00 72,0% 50 000,00
3820Lachmans Fond 0,00 0,0% 10 000,00
3830SVEROF 7 444,00 197,7% 3 766,00
3840Traditionsvård Älvsborgsmässen 7 500,00 150,0% 5 000,00
3850Bidrag Försvarsutb. 22 630,50 109,9% 20 601,00
8210Utdelning på andelar i andra företag 0,00 0,0% 768,00
8310Ränteintäkter 375,85 104,1% 360,97

SUMMA INTÄKTER 112 476,35 91,3% 123 183,97



RESULTAT KOSTNADER
Kostnader

4010 Fälttävlan/Övningsskytte -4 200,00 82,5% -5 092,90
4011 Pistollangrenn 0,00 0,0% -7 345,93
4013 Vårfälttävlan -4 760,35 134,7% -3 534,65
4014 Känsöskjutning -5 281,67 109,2% -4 834,60
4015 Fraenkels kanna -2 680,20 - 0,00
4016 M20 Navövning -6 000,00 - 0,00
4017 Glockenspiel -3 061,10 59,6% -5 139,00
4018 Gåsaskjutning -2 967,54 72,0% -4 120,55
4020 Materialkostnader -5 317,14 213,1% -2 495,53
4023 Veteranmiddag 0,00 0,0% -9 065,00
4024 Adventsfirande 0,00 0,0% -5 932,45
4049 Övriga kostnader Genomgående se 3099 -5 836,00 - 0,00
4100 Profilkollektion inköp -7 975,00 - 0,00
4510 Klubbmästeri/Öppenmäss -5 610,50 863,2% -650,00
4610 Årsmöte -10 736,00 191,7% -5 600,00
6070 Representation och uppvaktningar -477,00 14,9% -3 202,00
6110 Kontorsmaterial 0,00 0,0% -31,90
6250 Porto & utskick -5 967,50 108,8% -5 484,00
6460 Styrelsen -15 816,83 168,5% -9 385,21
6540 Hemsida och IT -870,25 115,9% -750,60
6570 Bankkostnader -3 674,00 101,9% -3 604,00
6980 Medlems- och föreningsavgifter -1 205,00 100,0% -1 205,00
7130 Arvode föreläsare (instruktörer m fl.) 0,00 0,0% -19 099,00
7610 Utbildning -9 263,00 - 0,00

SUMMA Kostnader -101 699,08 105,3% -96 572,32



BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR Ingående 

2020-01-01
Perioden Utgående 

2020-12-31

AKTIER Catella 17 781,60 504,08 18 285,68

Bankkonto 360 157,51 3 168,31 363 325,82

SUMMA TILLGÅNGAR 377 939,11 3 672,39 381 611,50

EGET KAPITAL OCH
SKULDER

Ingående 
2020-01-01

Perioden Utgående 
2020-12-31

Eget Kapital 335 608,36 0 335 608,36

Orealiserat Aktiekapital 17 781,60 504,08 18 285,68

Resultat föregående år 26 611,65 0 26 611,65

Årets resultat 0 10 777,27 10 777,27

Leverantörsskulder -2 212,50 -7 908,96 -10 121,46

Förutbetalda intäkter 150 300 450

SUMMA EK och SKULDER 377 939,11 3 672,39 381 611,50



REVISIONSBERÄTTELSE



ÅRSAVGIFT
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VAL BEREDNINGENS FÖRSLAG
Styrelseordförande år 2021 Pierre Dicksson (omval)

Styrelseledamöter år 2021-2022 Lars Pedersen (omval)
Håkan Höjer (omval)
Lennart Bergström (omval)
Magnus Strand (nyval)

Styrelseledamöter år 2020-2021 Frida Wiklander
Per Karlsson
Per Sagert
Peter Loewenstein
Gustaf Nygren
Anders Skyttebol

Revisor år 2021 Per Wikander

Revisorsuppleant år 2021 Lennart Steen

Representanter FUB förbundsstämma Gustaf Nygren
Per Karlsson
Peter Loewenstein

Valberedning Henrik Johansson
Urban Häggmalm
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TACK! 
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UTMÄRKELSER
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BOLANDERS 
HEDERSVÄRJA
Ryttmästare Bolanders hedersvärja för extra 
ordinära insatser till gagn för 
Reservofficerssällskapet i Göteborg
tilldelas Bertil Garpland för att under sitt 
mångåriga engagemang inom 
reservofficersrörelsen och 
försvarsutbildarna visat största prov på stor 
förståelse för reservofficerens betydelse i 
det civila och inom totalförsvaret.
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LARS E LARSSONS 
HEDERSVÄRJA

Lars E Larssons hedersvärja för fina
idrottsprestationer tilldelas Göran
Ringqvist för sitt flitiga och stiliga
deltagande i Sällskapets skytte och 
övriga idrottsaktiviteter under 
2020. 



NU VÄNTAS …. 
Föredrag Kk Niklas Wiklund, chef för tredje 
helikopterskvadronen i Ronneby

Microsoft Teams-möte #2: Föredrag

Anslut på din dator eller smartphone/mobilapp

Klicka här för att delta i mötet.

eller ring in via telefon (endast ljud)

+46 8 505 218 98,,803370660#   Sweden, Stockholm

Telefonkonferens-ID: 803 370 660#
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