L E D A R E N
Tidskrift för Västerbottens Befälsutbildningsförbund
2005-1

Utveckling pågår ständigt vid Förbundets kursgård i Hemavan

Regionalt kursprogram
Förbundets kursprogram för hela 2005

Ny kapten vid rodret
Flygvapenkapten tar över ledningen av FBU-gården
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Styrelseordföranden
har ordet
Vårt
framtida
försvar börjar ta
form. Regeringen
har
lagt
en
proposition som
riksdagsbehandlas
den 15 december.
Förslaget innebär
stora
omvälvningar
för
hela försvaret och då även för den
frivilliga delen.
Utveckling istället för avveckling
Vad gäller nedläggningar drabbas inte
Västerbotten, eftersom det ju inte finns
något mer att lägga ned, utan snarare kan
det bli en utökning av Skydd C i Umeå
och därmed förhoppningsvis ett
befästande av dess framtida existens.
Vad gäller frivilligförsvaret, så kommer
naturligtvis
också
mycket
stora
förändringar att ske. Min uppfattning är
dock att det i dessa förändringar även
finns stora möjligheter för FBU att
överleva, ja tom att utvecklas.
KBM ny uppdragsgivare
Krisberedskapsmyndigheten (KBM) blir
en ny uppdragsgivare och det ska bli
spännande att se vilka uppgifter den
myndigheten kan tänkas ge oss.
Viktigast för oss är nu att inse
verkligheten. Det blir inte som förr – det
blir eljest. Förändringarna kommer att
kräva hårt, målmedvetet och mycket

arbete. Vi som blir kvar måste acceptera
demokratiskt fattade beslut, förstå våra
nya uppgifter, klara ut målbilden och
utifrån
detta
skapa
utvecklingsmöjligheter för Svenska Försvarsutbildningsförbundet, som från och med
den 1 januari 2006 är CFB:s nya namn.
Jag utgår från att Västerbottens FBUförbund också byter namn till
Försvarsutbildarna Västerbotten och att
namnbytet blir starten på en förnyelse av
vårt arbete.
En levande verksamhet
Beträffande årets verksamhet är jag
mycket imponerad av den härliga ”GO”
som finns i rörelsen. Många föreningar
gör ett mycket gott arbete och
höstkonferensen i Lycksele blev en
mycket
lyckad
tillställning
och
förhoppningsvis en kick för de som var
med. Vårt målmedvetna arbete med att
behålla och utveckla ”Minst en förening
i varje kommun” håller och nu är det
bara att stå på.
Tack för 2004 och välkommen till ett
spännande och givande 2005.
Väl mött till Förbundets årsstämma
och vidhängande konferens i Umeå,
lördag den 19 februari.
Börje Sandgren
Förbundsstyrelseordförande
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I detta nummer:
Rödbergsfortet - Ett monument

Kursprogram

Kontaktannons

Lokala föreningar i länet
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LEDAREN, tidskrift för Västerbottens
Befälsutbildningsförbund, utkommer
med två nummer per år.
Stoppdatum för insändande av material
är 1 maj respektive 1 november.
Redaktionen förbehåller sig rätten att
redigera insänt material samt att avgöra
vad som ska publiceras.

Administrera ditt medlemskap
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Redaktör: Fredrik Ferm
Cirkelstigen 8
931 45 SKELLEFTEÅ

Ny kapten vid rodret
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Telefon: 0910-56774
Telefax: 0910-714301
E-post: fredrik.ferm@trelleborg.com

Försvarsutbildarna
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Ny organisationsstruktur
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FBU på Internet
Västerbottens FBU-förbund
www.fbu.se/vasterbotten
Centralförbundet, CFB
www.fbu.se
FBU-gården i Hemavan
www.fbu.se/hemavan

Ansvarig utgivare: Börje Sandgren
Västerbottens FBU-förbund
901 76 UMEÅ
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Rödbergsfortet Ett monument
I somras genomförde FBU-are från
Vindeln, Umeå och Vännäs en
studieresa
till
Boden,
varvid
Rödbergsfortet
och
Pansarmuseet
besöktes. Besöket vid fortet väckte
många tankar och beundran över den
uppoffrings- och försvarsvilja som
förelåg och som utgjorde förutsättning
för byggandet av anläggningarna, men
också sorg över att en av Försvarets
mäktigaste anläggningar ej längre fyller
tidens krav och därför måste avvecklas.
Bodens fästning är och har varit en av
Sveriges
mest
mytomspunna
försvarsanläggningar, inte minst på
grund av den sekretess som omgärdat
den. Sedan fästningen numera har tjänat
ut avfördes den från Försvaret vid
årsskiftet 98/99 och förvaltas nu av
Statens Fastighetsverk. Av de fem forten
kvarstår Rödbergsfortet intakt med all
utrustning frånsett skarp ammunition.
Fortet är under sommartid öppet för
guidade
visningar.
Statens
Fastighetsverk har sammanställt historik
över de försvarsbeslut som låg till grund
för byggandet av Bodens fästning. Av
fästningen, som var en gördelfästning,
kan sägas att de fem forten Degerberget,
Gammeläng, Åberget, Mjösjöberget och
Rödberget
utgjorde
stommen
i
anläggningen som kom att omfatta över
1100 byggnader och anläggningar.
Det är oerhörda massor som sprängts
loss och forslats ut ur berget, det lär röra

sig om ca 350000 kubikmeter. Detta
måste ha varit ett enormt arbete, då de
första forten under åren 1901-1912
byggdes helt för hand. Uttransporten av
massorna skedde med hjälp av
skottkärror och hästar. All borrning
gjordes för hand med slägga och
stenborr. Hur man ordnade belysningen
är ett kapitel för sig, men el fanns då ej
tillgänglig. De olika fortens och
batteriernas beväpning har under åren
genomgått förändringar, varför någon
presentation av denna ej låter sig göras.
Utöver den rent försvarsmässiga
funktionen hade fästningen också andra
funktioner, tex som förråd av vissa
varor, bla sprit. Att statens guldreserv
också förvarades där under krigsåren var
väl också en omständighet som ej kom
till allmän kännedom.

Pansarmuseet väckte tankar och
beundran över de vidunder som samlats
genom föreningen P5. Samlingarna är
för närvarande inhysta på A8:s område.
Hans Lidström
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FBU
REGIONALT KURSPROGRAM
2005
Västerbottens FBU-förbund kommer under 2005 inte att genomföra någon
instruktörsutbildning utöver repkurser, utan hänvisar till CFB kursprogram.
Under 2005 kommer ytterligare någon interaktiv utbildning via Internet att utvecklas,
information om detta kommer senare.
Vid förbundsstämman i februari kommer beslut bland annat att tas om inriktning för
kommande år, här ingår då också en profilering mot våra kommuner. Som ett resultat av
detta kan det komma att arrangeras ett antal lokala samverkansmöten med kommunerna i
Västerbotten
Styrelsen har fattat ett principbeslut att den regionala samverkan bör omfatta även
Västernorrland och Jämtland/Härjedalen, varför dessa kommer att bjudas in till nästa
regionala samverkan. Ur detta kan det tillkomma flera utbildnings-/övningsmoment.

Välkommen till vår kursverksamhet.
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Kurs- och tävlingskalender våren 2005
Västerbottens Befälsutbildningsförbund inbjuder sina medlemmar
till följande regionala aktiviteter.
Aktivitet

Plats

Militärengelska

Distanskurs

Repkurs SäkI

Datum

Anmälan till

Anmäl intresse

Ulf

Umeå

21-23 jan

Ulf

Repkurs för instruktörer, skjutledare,
ungdomsledare och NBC-instruktörer

Umeå

22-23 jan

Ulf

Ledarskap, lagutveckling
Obs! Nytt kursinnehåll

Umeå

12-13 feb

Ulf

Stämma och funktionärsutb

Umeå

19 feb

Separat kallelse

Riksskyttet

Hemorten

Mars-oktober

Din förening

Vinterutbildning

Norrbotten N*

Anmäl intresse

Förbundsexp

FM Skid- och fältskytte

Bjurholm

20 mar

Ulf

Stridsteknik grupp

Umeå

23-24 apr

Ulf

Funktionärsutbildning

Hemavan

29 apr-1 maj

Separat kallelse

Vårknallen

Hemorten

Maj

Din förening

Norrbottens Södra Fbu-förbund
genomför utbildning avseende minor
och minröjning. (Nybörjare resp
fortsättningskurs)
Mål i stort för kursen: Grund-läggande
förståelse för begrepp och metoder
inom minkrigföring och minröjning.
Kännedom om svenskt och
internationellt arbete avseende
minröjning och förbud mot användning
av minor
Kunskap om försvarsmaktens
organisation, materiel och metoder för
minröjning. Någon personlig färdighet
avseende användning av svensk
ammunitionsröjnings-utrustning

Insänds till Ulf.

Norrlands
Ingenjörbataljon
och Boden m o

2005-05-28 – 29
(0900 – 1500 båda
dagarna)

Av anmälan skall
framgå om du tidigare
genom-fört grundkurs
i sprängtjänst eller
minor/och min-röjning
och i så fall när. Om
du önskar övernattning
i logement skall även
detta meddelas.
Bestämmelser och
detaljprogram utsänds
till deltagarna. Sista
anmälningsdag 8/5
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Repkurs Bandvagn 206

Umeå

Fältarbeten

Norrbotten Ö*

14-15 maj

Ulf

Anmäl intresse

Förbundsexp

*) Övning i samverkan med närliggande förbund. Plats meddelas senare till anmälda.

8

LEDAREN

Kurs- och tävlingskalender hösten 2005
Västerbottens Befälsutbildningsförbund inbjuder sina medlemmar
till följande regionala aktiviteter.
Aktivitet

Plats

Datum

Anmälan till

Monter på Nolia-mässan

Umeå

6-14 aug

Separat kallelse

Strid i bebyggelse

Västerbotten*

20-21 aug

Förbundsexp

Stabstjänst, stridsledning inom
kompani

Umeå

15-16 okt

Ulf

Folkrätt

Meddelas

12-13 nov

Ulf

Strid i mörker/prisskjutning

Umeå

26-27 nov

Ulf

*) Övning i samverkan med närliggande förbund. Plats meddelas senare till anmälda.
Anmälan
Görs till Ulf Konradsson, förbundsexp eller din förening enligt notering ovan.
Telefon- och faxnummer, e-postadresser mm hittar du på sida 8 och 9.
Du kan med fördel även anmäla dig på vår hemsida, www.fbu.se/vasterbotten

Gå central kurs i år?

Ställ upp på Nolia!

Kolla in CFB:s kurskatalog, där du
säkert hittar någon kurs som passar
just för dig.

Ledarens redaktion tar redan nu emot
intresseanmälningar från dig som vill
bemanna vår monter vid Nolia i aug.

Västerbottens FBU-förbund
Västerbottens FBU-förbund
Förbundsexpeditionen

901 76 Umeå

Tel 090-175636
Fax 090-175619
vasterbotten@fbu.se
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FBU-gården

Renstigen 1-8
920 66 Hemavan

Tel 0954-30002
Fax 0954-30510
hemavan@fbu.se

Förbundsstyrelseordförande

Börje Sandgren

Tel 090-122705, 070-3270139
borje@vffboll.ac.se

Förbundssekreterare

Lars Björnerbäck

Tel 090-186506, 070-7230031
lars.bjornerback@home.se

Förbundskassör

Bertil Svensson

Tel 090-32512, 070-3014691
bertil.l.svensson@bredband.net

Utveckling

Karl-Erik
Ragnarsson

Tel 090-775810, 070-3371547
k-e.ragnarsson@swipnet.se

Utbildning

Bernt-Åke Nensén

Tel 090-47122, 070-6979211
bernt-ake.nensen@bredband.net

Marknadsföring

Fredrik Ferm

Tel 0910-56774, 070-3509229
fredrik.ferm@trelleborg.com

Norra Militärdistriktet, Västerbottensgruppen

Handläggare FBU

Ulf Konradsson

Tel 090-175613, 070-6572735
Fax 090-175609
ulf.konradsson@mil.se
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Lokalföreningar inom Västerbottens FBU-förbund
Förening

Kontaktperson

Telefon

Föreningens e-postadress

Bjurholm

Tord Nygren

0932-10581

krillan@algonet.se

Burträsk

Bengt Sundbom

0910-19789

bengtsundbom@hotmail.com

Vindeln

Hans Lidström

0933-10228

leif.alperud@telia.com

Dorotea

Lilian Tegnander

0942-25025

lilian.t@home.se

Lycksele

Leif Edman

0950-14550

leif.edman@sca.com

Malå-Kriberg

Egon Ebbeståhl

0953-10811

egon.ebbestahl@malabo.se

Nordmaling

Torgny Eriksson

0930-71148

torgny.eriksson@telia.com

Robertsfors

L-G Sandgren

0934-20298

lgs_hem@hotmail.com

Skellefteå

Patrik Sehlin

0910-701564 skebef.ac@fbu.se

Storuman-Sorsele Fritz Holmgren

0952-50060

k.lofgren@telia.com

Umeå

Lennart Forslund

090-132626

umea@fbu.se

Vilhelmina

Michael Svensson 0940-12465

mich.svensson@swipnet.se

Vännäs

Hans Sandberg

0935-12288

hasse.sandberg@mail.bip.net

Åsele

Staffan Selin

0941-40035

staffan-selin@spray.se

Tärnabygden

Allan Thörngren

0954-10347

allan.thorngren@minmail.net

Vilhelminafjällen

Conny Åström

0951-33028

conny_astrom@swipnet.se

Jägarbefäl

Mats Edvardsson

090-137825

ordf@jbef.cjb.net

SBP

Magnus
Andersson

090-181038

magnus.andersson
@umehus19.ac.se
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Min Medlemssida
Nu kan du på ett enkelt sätt själv
administrera ditt medlemskap. CFB har
på hemsidan www.fbu.se lagt upp en ny
tjänst för sina medlemmar, där du för
närvarande kan utföra följande tjänster:
• Ändra din adress och andra
personuppgifter.
• Se vilka föreningar du är medlem i.
• Ansöka om medlemskap i andra
föreningar.
• Utträda ur föreningar.
• Se ditt utbildningskort, dvs vilka
(centrala) kurser du gått.
Snart ännu bättre
Utveckling pågår också för att du inom
en snar framtid även ska kunna utföra
följande tjänster:
• Anmäla dig till centrala och regionala
kurser.
• Följa upp dina kursanmälningar.
• Visa information om kurser du
antagits till.
• Anmäla återbud till sökta kurser.
• För kursansvariga ges möjlighet att
följa upp kursen direkt på webben.
Logga in
Gå in på www.fbu.se, se rubrikerna till
vänster, välj Min Medlemssida och
logga in. Ditt användarnamn är ditt
medlemsnummer som står på baksidan
av tidskriften Befäl. Ditt lösenord är
bokstäverna "medl" följt av de fyra sista
siffrorna i ditt personnummer.

Måste jag?
Givetvis är användandet av Min
Medlemssida inget måste. För den som
inte har tillgång till Internet, eller inte
vill använda tjänsterna, går det även
framöver att sköta allt på samma sätt
som idag. CFB vill med utvecklingen av
dessa tjänster underlätta för medlemmar
och
funktionärer
att
sköta
administrationen kring medlemskap
och/eller kurser och utbildningar.
Fredrik Ferm

Ny kapten vid rodret
Anders Åberg tar nu över ledningen av
FBU-gården i Hemavan. Anders är
kapten inom Flygvapnet och har en
gedigen militär bakgrund. Han har sedan
1972 tjänstgjort vid Norrbottens

-Jag ser fram emot utmaningen att
utveckla FBU Kursgård
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Flygflottilj, F21 och har även hunnit
med ett FN-uppdrag som observatör i
UNIKOM 1995-96. Större delen av hans
yrkesverksamma tid har ägnats åt
uppgifter inom luftbevakning (Stril).
Sedan 1997 har han varit chef för
Frivilligsektionen och har utbildat
frivilligpersonal mer eller mindre under
alla år vid F21. Anders och hans hustru
bor i Piteå, men har sedan 2001 även ett
litet hus i Hemavan, där de tillbringar
mycket av sin fritid. Hemavan och FBUgården är alltså ingen nyhet för Anders,
som vid ett flertal tillfällen har
arrangerat kurser där för F21.
Vi önskar Anders lycka till med hans
nya, utmanande uppgift.
Fredrik Ferm

Försvarsutbildarna
Vid riksstämman 2004 beslutades att
CFB
ska
byta
namn
till
Försvarsutbildningsförbundet. Beroende
på sammanhanget, så kan också enbart
Försvarsutbildarna användas. Efter
stämman har arbetet fortskridit och med
anledning
av
det
kommande
försvarsbeslutet och de då än större
förbandstomma delarna av Sverige som
kan skönjas har ett förslag till struktur
utarbetats
för
Försvarsutbildningsförbundet. I försvarsbeslutsarbetet ingår
även att analysera vilka frivilliga
försvarsorganisationer som behövs, dvs
har ett berättigande, i den nya
organisationen. Detta innebär bland
annat att några redan har fått beslut om
att anslagen dras in. Det är i detta arbete

CFB:s avsikt att ge möjligheter i det nya
försvaret, för de organisationer som vill,
att
ingå
under
paraplyet
Försvarsutbildarna.
Se
föreslagen
organisationsstruktur på nästa sida.
Riksstämmans beslut omfattade endast
CFB, men utvecklingen mot en ännu
striktare uppdelning mellan Försvarsmakten (FM) och Krisberedskapsmyndigheten (KBM) av de uppgifter
som ska lösas inom ramen för det
svenska krishanteringssystemet, innebär
att om FM endast lämnar ekonomiskt
stöd för militär verksamhet så är det
KBM:s uppgift att fördela resurser till
civil verksamhet. CFB:s förslag innebär
att förbund och föreningar från 2006 kan
ändra namn och få nytta av den
marknadsföring som kommer att
genomföras. Att verka under samma
namn innebär stora fördelar samtidigt
som det lokalt kan finnas värden i att
behålla FBU. Inför det fortsatta arbetet,
som inte till huvuddelen innebär
befälsutbildning, utan även utbildning
för krishanteringssystemet, kommer det
att finnas ett mervärde i att inte uppträda
under FBU.
Styrelsens förslag till förbundsstämman
är att Västerbottens FBU-förbund den 1
januari
2006
byter
namn
till
Västerbottens
Försvarsutbildningsförbund. Alla föreningar inbjuds till
motsvarande namnbyte, ingen tvingas,
men erbjuds möjligheten att dra nytta av
fördelarna. Som framgår av bilden på
nästa sida, så är ju loggan kvar!
Bernt-Åke Nensén

Avsändare: Västerbottens FBU-förbund, 901 76 UMEÅ
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