
Flygvapenföreningarnas riksförbund höll sin ordinarie årsstämma 
Ämbe!sbyggnaden på Gärdet i Stockholm lördagen den 11 mars och 

dagen därpå kontaktkonferens med utbildningsorientering. Samtliga 
flygvapeföreningar var representerade och dessutom märktes represen

tanter för CFB, civilförvaltningen, ett flertal frivilligofficerare m fl. 

FVRF:s 
0 •• arsstamma 

T ill ordförnmle i l'iksförbundec om
valdes direktör Olle Kar!eby och 

iivcrscc Björn Hedberg kvarsch som vice 
forhundsordförande. Till ny kassaförval
l.1rctue efter stabsreda ktör Bertil La
gc,.~·a!!, som undanbett sig omval på 
grund av bri.stande tid, vakles byr~inten
dcnt Sven Peterson. Ny valda i styrelsen 
b'ev dessucom malarrnäscare Hans Kih!
m,rn, Stockholm, med ingenJor Viggo 
Nilsson, Stockholm, som personlig supp
leant o~h di.sponent Berndi Dah!gren, 
l.ule3, med värnpliktige fanjunl<aren 
Leif Agani..ws, Norrköping, som supp
k.1nc. 

tue!Ja lwrnrnencarer till ilygvapnets 
framtid och flygöverdirektören Lars Bri
sing gav en oriemering om Systern 37 

Viggen. 

Kapten Anders Grönberger, FS/U, 
orienterade om alnue!la urbildningsl<igec. 
Oaktat utbildnings3ret ännu inte är av
slutar, k,1n man skönja en glädjande ök
n•ing av antalet värnpliktiga dever i så
väl hemortsutbildll'ingen som, framför 
aoJlt, vid de cenrral·a kur-serna. Ungdoms
sidan visar även den en ökning när 
det gäller hemortsu~bildningen, und-er det 
att dc11 cemn1la ucbildningen har gått 
ner något. • 

Under söndagens ·konca kt.konferens 
tog.s en hel del ak.cuella frågor upp bl a 
ungdoma rna.s representation före
ning.my relser och -stämmor. Kansliet 
fick i uppdrag att bearbeta frågan och 
sedan iöre~lå styreben de rekommenda
tio11er, som bör lämn·as föreningarna. 

Stiimman godkände bl a förbumlmy
re~scns fföslag till riktlinjer för den fort-
1,ut~ verksamheten. Ur dessa kan följan
de nämnas. 

Det ekonomiska läget har tvingat rill 
Ht bl a Hemavankurn~rna m~st utgå ur 
urLildning•progrnmmet, men vi hoppas 
.ut kunna ta emot oförändrat ancnl ung
domar under nästa vintersportlov ge
nom att anordna lobla eller regionala 
kurser. Därigenom räknar vi med att 
kunna spara in en hel del på rcsekontot. 
Vid:ire ange.s i riktlinjerna att möjlighe
terna att ge ökat stöd h ekonomisln wa
g:i föreningar ska undersökas samt att 
n:kryteringen av värnpliktiga ska inten
siiicras. 

REPRESENTATION 

Stämman avslutades med acc 3rets llt
märkelsetecken dcl,1dcs ut, varefter 
över.ste Hans Neii lämnade några ak-

HJÄLP! 
Krisen i Mellersta Ostern har skapat enorma problem rör 
krigets offer. Många tusen människor lider svår nöd och 
är i behov av omedelbar hjälp. Svenska röda korset (SRKJ 
har börjat skicka hjälpsändningar till systerorganisatio
nerna i de berörda länderna för atl lindra den värsta nö
den för krigers offer. Blodplasma, förband, kirurgiska in· 
strument. läkemedel, torrmjölk, filtar, täll m m kommer att 
behövas. - Följande appell har av SAK ombe!ts vidare
befordras t•ll FV-Nytts läsare: 

O Svenska röda korset är nu helt be1oende av allmän
hetens st öd för att kunna utvidga hjälpen. Varje b i . 
d r a g innebär atl någon eller ller människor kan rå 
lindring i nöden. Behoven är omättliga. Svenska röda kor
set rar därtör tacksamt emot alla bidrag pä post- och 
bankgironumret 90 08 00. Märk ta tongen Mellersta Os· 

tern. • 
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Sommarens lägerkurser 
sommar kommer följande lägerkurser att anord

nas: 

VÄRNPLIKTIGA 

GOTTSKÄR 2.7-15.7 luftbeva~nlngstjänst Cör alla kategorier 
(stl !sch, !sch, insll och insoJ och stabstJänst för stabsundet
orricerare, expedirionsbiträden och kommissarier vid bas
och luf1bevakningsförband. 
SKÄLDERVIKEN 2'.l.7-29.7 luftbevakningstjänst för kompani· 
cheler och inso och bastjänst för klarbi, stabi, tam, orm och 
chefstelefonister. 
KOPINGSVI K (skede 1) 30. 7-5.8 baslörsvarskurs för all krigs
placerad petsonal, (skede 2) 6.S-12.8 marl<försvers-, am-, 
transport· och förplägnadskurs. 

I kurserna får även Clygfältsingenjörer delta för egen orien
lerlng. 

FVRF-UNGDOM 

GOTTSKÄR 2.7-15.7 lk och Hk I fuftbevaknlngstJänst 
FS LJUNGBYHED 2.7-15.7 lk, Hk och lk i bas· och luft· 
bevakn I ngsjtänst 
KOPINGSVIK 30.7-12.8 lk och Hk I luflbevaknlngstJl!Mt 

ALLMÄN MILITÄRUTBILDNING FÖR VÄRt:PLIKTIGA 

RÄTTVIK 1.11-5.11 kurs lör bas· och lllftbevakningspersonal 
{även flygfällsingenjörer). 

ANMÄLAN till kursen i Rä!tvik skall vara CFV tillhanda se
nas I 23 s eprem ber. 

Till kurser för värnpliktiga kan familjemedlemmar med
följa. Upplysningar om kurserna kan erhållas från egen 
flygvapenförening eller av frivilligofficeren vid egen flotfilj. 

FVRF:s medaljörer 1967 
Som avslutning på lördagens (11/3) sfämmoförhandlingar de· 
lade CFB överstyrelseordförande, stadsjurist E G Westman 
ut CFB:s förtjänsttecken 1'111 revisor Tore Hast, Göteborg, 
och kapren Gösta Göthlund, Srockholm. 

FVRF förtjänsrmedalj i silver 1i/ldelades: kapten Valter 
Brehmer, Göteborg, kapten Karl-Axel Eklöl, Norrköping, fru 
Vera Gustafsson, Stockholm, förvaltare Bertil Henril(sson, 
Linköping, byrådirektör Carl-Gustaf Holmstedt, Stockholm, 
krigsrådet Carf·Otlo Krook, Stockholm, revisor So liltie
ström·Tlus, Stockholm, fru Brith Planbäck, Göteborg, överste 
Kjell Rasmusson, Ängelholm, fabrik6r Per Rlckberg, Sfock
holm och försäljningsledare Per Ydenius, Södertälje. 

Förbundsordföranden överlämnade medaljerna till de me
daljörer som var närvarande, varefter krigsrådet Krook fram
förde medaljörernas 1ack. 

Uppland-Gäsfrike flygvapentörening erövrade Gustaf Wasa· 
kannan för bästa utbildningsresullaf under året. • 

http:2.11-5.11

