
Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening 
Verksamhetsberättelse för år 2015 
  
Inledning : 
Föreningen avhöll sitt 75:e årsmöte lördagen den 14 mars på Karlberg. Med stor värdighet 
och med våra veteraner i centrum hedrades minnet. Våra veteraner tilldelades ett för tillfället 
speciellt tillverkat minnestecken. Genomförandet återfinns på vår hemsida. 
Höstmöte avhölls lördagen den 3 oktober med utomordentlig presentation av Jan Molin och 
CG Johanson på temat ”De stupades långa väg hem”. 
Styrelsemöten har avhållits mars, augusti och oktober 2015 och januari 2016. Därutöver 
genomfördes Kransnedläggning vid minnesmonumentet i Finlandsparken den 13 mars. 
Föreningen har, under verksamhetsåret, varit närvarande vid ett flertal officiella evenemang i 
både Finland och Sverige. Se representation nedan. För detaljer hänvisas till vår hemsida. 
 
Medlemmar: 
Antalet nya medlemmar var färre än föregående år. Våra veteraner minskade något i antal. 
Vid årets slut var medlemsantalet 570 (582) varav 33 (37) var krigsveteraner.  
Vid årsskiftet hade 25 medlemmar inte betalat sin årsavgift. 
 
I medlemsavgifter har erlagts 28 090 kr (29 655), vartill kommer frivilliga bidrag på 
sammanlagt 36 983 kr (37 217). Siffror inom parentes avser år 2014. 
 
Representation: 
Föreningen har under verksamhetsåret representerats: 

1. Lennart Hultqvists begravning i Vetlanda kyrka (150124) 
2. Firandet av Vinterkrigets slut i Finlandsparken (150313) 
3. Firandet av Nationella Veterandagen (150427) 
4. Firandet av De Stupades Dag (150517) 
5. Firandet av den Svenska Veterandagen (150529) 
6. Vid föredrag rörande ”Bat. Cederholm” för pensionärsuniversitetet i Västerås 

(150612)  
7. Vid föredraget ”Det brinner hos grannen” för PRO i Viksjö 
8. Vår medlem Göran Hasselgrens begravning i Heliga Korsets Kapell (150731) 
9. Vid guidad resa till Karelen (150810-0815) 
10. Krigsänkebarnens organisationsträff vid Majvik (150816) 
11. Firandet av Krigsinvalidernas Brödraförbunds 75-årsjubileum i Helsingfors (150817-

0818) 
12. Vid föredraget ”Det brinner hos grannen” för Krigsänkebarnens förening. 
13. Vid Göteborgs Försvarsförening orienterades föreningen om de svenska insatserna 

under de senaste finska krigen (150914). 
14. Vid vår styrelsekamrat, Göran Andolfs, begravning i Rosens kapell, Råcksta 

begravningsplats (151125) 
15. Firandet av Finlands självständighetsdag i Finska kyrkan (151206)  
16. Julkrans nedlades vid Minnesstenen på Sandudd (151224)    

   
Hedersbevisningar: 
Vårt Hederstecken har under året utdelats till Pertti Suominen, Franz Franzén, Pentti Kilström 
(Föreningen för krigsdöda), Carl Gustav Johanson (vice ordförande/skattmästare), Eero 
Kanninen, Församlingshemmet i Kursu, Antti Kotimäki, Kalevi Korhonen, Tapani Niskala 
(Minnesskidmarschen 2015), Lars Björkman (avgången vice ordförande) samt Stefan Forss 
(högtidstalare vid 75-årsjubileet). 



 
 
 
 
Föreningens tidning: 
Medlemstidningen har på sedvanligt sätt utkommit med ett vår- och ett höstnummer. Vardera 
upplagan har tryckts i 800 exemplar och omfattat 20 sidor, vilket är 8 sidor mer än vanligt. Tidningar 
har, förutom till våra medlemmar, även sänts till ett 60-tal andra mottagare. Vidare har drygt etthundra 
gratisexemplar utdelats i medlemsvärvande syfte. Kostnaderna för tryckning och distribution uppgick 
till 52 603 kr (48 728 kr år 2014). 
 
Ekonomi: 
Organisationsstöd från Försvarsmakten har utgått med 7 000 kr. Omsättningen under året var 198 773 
kr (149 307) och årets resultat blev minus 37 108 kr (plus 4 538). 75-årsjubileet subventionerades med 
drygt 33 000 kr. Behållningen vid årets slut var 127 094 kr (164 203). Uppgifterna inom parentes 
avser år 2014. 
För att hedra veteranen Björn Råbergh på 95-årsdagen 2015-12-29 skänkte Gui och Sture 
Emanuelsson samt Lill Efvengren varsitt bidrag till föreningen.  
 
 
Under året fattade principbeslut: 
Enl. bil.1 
 
Styrelsen: 
Vid årsmötet omvaldes Bengt Nylander till ordförande. Till ordinarie ledamöter omvaldes likaså Carl 
Gustav Johanson, Lars Liljenstolpe, Göran Andolf, Eric Björklund, Jens Norén samt nyval av Leif 
Johansson. 
 Som suppleanter omvaldes Anders Grafström och Nicolas von Schmidt-Laussitz  och Jan Molin 
adjungerades till styrelsen. 
 
Till revisorer omvaldes Hans Liljenstolpe och nyvaldes Claus Högkvist med Sven-Olof Eriksson som 
suppleanter. 
 
Till valberedningen omvaldes Jan Molin (ordf.) och Stefan Folke. 
 
Vid ett efterföljande styrelsemöte konstituerade sig styrelsen enligt följande: 
Ordförande (enligt årsmötets beslut), tidningskommittén: Bengt Nylander, vice ordförande och 
skattmästare C G Johanson, sekreterare Lars Liljenstolpe, redaktör och tidningskommittén Göran 
Andolf, ledamot Eric Björklund , klubbmästare Jens Norén samt ledamot Leif Johansson. 
Suppleanter: ansvarig för rekrytering Anders Grafström och för IT-frågor Nicolas von Schmidt-
Laussitz. 
  
Styrelsen har under det gångna året haft fyra protokollförda sammanträden samt ett icke protokollfört 
möte inför vårt 75-årsjubileum. I övrigt har en nära kontakt upprätthållits mellan styrelseledamöterna 
via e-post och telefon.  
 
 
 
Stockholm den  14 januari 2016 
 
 
 
Bengt Nylander                                            Lars Liljenstolpe 
Ordförande                                                   Sekreterare 


