
FVRF: Större administrativa resurser krävs 

Flygvapenföreningarnas riksförbund (FVRF) ar
betar som bekant för frivillig militärutbildning av 
manlig personal inom flygvapnet. Verksamheten 
syftar främst till utbildning dels av värnpliktiga 
till befäl och dels av ungdom för krigsplacering 
inom luftbevakningen. Vid FVRF ordinarie för
bundsstämma 1964 i Stockholm fastställdes rikt
linjer för den fortsatta verksamheten, bl a skall 
ansträngningarna fortsätta att skapa administrati
va resurser för den planerade utökningen av verk
samheten. 

Nybildning av föreningar i de två återstående om
rådena - örebro-trakten och Dalarna - skall efter
strävas. Verkliga ansträngningar måste göras för 
att få igång en entusiasmerande föreningsverksam
het. 

För upplysning och rekrytering behövs ökade re
surser. Ytterligare försök måste göras att rekry
tera bland den värnpliktiga baspersonalen. 

Utbildning av luftbevakningspersonal under 1964/65 
blir i huvudsak av nuvarande omfattning. Ökning 
eftersträvas däremot i utbildningen av krigsplace
ringsbar ungdom och av värnpliktig personal i bas
tjänst. 

Till förbundsordförande omvaldes vid förbunds
stämman bankdirektör Olle Karleby, Göteborgoch 
till vice ordförande i riksförbundet advokat Sten
Erik Tesch, Linköping. Även förbundsstyrelsens 
ordförande överste Björn Hedberg, Uppsala om
valdes. Till kassaförvaltare valdes byråintendent 
Lars Danielsson, Danderyd. För nästkommande 
två verksamhetsår valdes som ledamöter studie
rektor Bo Holmberg, Växjö och tjänstemanSture 
Lundkvist, Göteborg samt som suppleanter folk
skollärare Lars Dahlquist, Limhamn och bergslags
tjänsteman Arne Ekblom, Falun. Kvarstående le
damöter under verksamhetsåret 1964/65 är direktör 
Gustav Hejdenberg, Sollentuna och gymnastik
direktör Bo Gärtze, Sigtuna samt suppleanterna 

19 

ingenjör Edvard Sundqvist, Bandhagen och rektor 
Carl Wänstrand, Borås. 

överste H Svenow, Sundbyberg mottog CFB för
tjänstmedalj i silver och överstelöjtnant E G 
Eriksson, Uppsala tilldelades CFB mindre heders
sköld i silver. 

Kapten Oscar Johansson, Halmstad överlämnade 
till FVRF en Gustav Wasa-kanna som skulle an
vändas som hederspris vid läger kurser. 

Under den därpå följande utbildningsorienteringen 
lämnade flygvapnets representanter uppgifter om 
flygstabens och flottiljernas nya organisation i vad 
avser manlig frivilligverksamhet. För krigsmak
ten gemensamma bestämmelser för frivillig be
fälsutbildning avsågs fastställas att gälla fr. o. m. 
1. 7 .1964. Förslag framfördes också om bestäm
melser för FVRF ungdomsutbildning. En redogö
relse lämnades även för övriga aktuella nytryck 
av instruktioner samt utredningar som gjorts för 
att skapa en central lägerplats för manligfrivillig
utbildning. 

Under FVRF kontaktkonferens var intresset helt 
naturligt koncentrerat till olika frågor som be
rörde upplysning om och rekrytering tillfrivillig 
militärutbildning. Den planerade kursen för ung
domsledare och föreningsf unktionärer den 23. 8 -
29. 8.1964 bedömdes av samtliga som mycketvär
defull. 

För att lätta upp förhandlingarna hade lagts in ett 
uppskattat föredrag om flygvapnets utveckling under 
1960-taletoch enfilm med glimtar från Gottskärs
kurser. På kvällen samlades ett trettiotal del
tagare och åt middag på Militärhögskolans officers
mäss. 
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