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Luftvärnets
Befälsutbildningsförbund

Innehåll nr 2 år 2014
3. Förbundsstämma torsdag 20/3.

OBS - ny boxadress från 2012-09-13:
Box 27019, 102 51 STOCKHOLM
Tfn 08-664 71 89
E-post: lv@forsvarsutbildarna.se
Internet: www.forsvarsutbildarna.se/lv

Kanslichef

4. ULv förevisning söndag 18/5.
5. Nationaldagsfirande fredag 6/6.
6. Sjukvårdsutbildningar enligt inbjudan
från Röda korset. Öppna för medlemmar i
frivilliga försvarsorganisationer.

Georg Ekeström
Grindvägen 22 B,
761 62 NORRTÄLJE
Tfn bostaden 0176-164 07

Lvbyn kursgård
Ytterskär, 760 40 VÄDDÖ
Tfn 0176-542 19, Fax 0176-545 92
E-post: vaddo@forsvarsutbildarna.se
Internet: www.forsvarsutbildarna.se/vaddo

Intendent

Vårt Luftvärn elektroniskt
Luftvärnsförbundet har beslutat att utöka
utgivningen av "Vårt Luftvärn" med två
binummer per år som huvudsakligen
publiceras elektroniskt. Binumren utges
under kvartal två respektive fyra, och
omfattar främst inbjudan till våra aktiviteter.
De har en lägre ambitionsnivå än huvudnumren som utges i kvartal ett och tre.

PRV utgivningsbevis nr 1678
E-post: lv@forsvarsutbildarna.se

Huvudnumren av "Vårt Luftvärn" kommer
även framgent att postas ut till samtliga
medlemmar och prenumeranter under början
av vår- respektive höstterminerna. Den som
även önskar få sig tillsänt ett pappersexemplar av de elektroniska binumren kan
beställa sådana från förbundskansliet.

Ansvarig utgivare Georg Ekeström
Tfn bostaden 0176-164 07

Redaktör för huvudnumren är Björn Kagger
och för binumren Michael Reberg.

Ann-Katrin Johansson
Mobil 0708-990 632

Vårt Luftvärn

Medlemskap
Avgift 40 kr per år, ständigt medlemskap
500 kr. Betalas till plusgiro 59888-8.

Omslaget
Avgift för medlemmar i Stockholms
Luftvärnsförenings Skytteklubb och
Roslagens Hemvärnsförening betalas av
respektive förening.

Spaningsradar Ps-90 i vinterskrud.
Foto 3004 Björnsson.
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Förbundsstämma 2014 på FHS i Stockholm
Torsdagen den 20 mars kl 1800

Härmed kallas samtliga medlemmar till Luftvärnsförbundets ordinarie förbundsstämma med
försvarsinformation på Försvarshögskolan (FHS) vid Drottning Kristinas väg 37 i
Stockholm.1 Cirka 400 meters promenadavstånd från Östra station/T-bana Tekniska
Högskolan. Resor genom egen försorg och bekostnad.
Efterföljande middag avhålls i Militärsällskapets lokaler på Valhallavägen 104, 3 tr, i
Stockholm. Cirka 50 meter sydöst om korsningen Valhallavägen – Lidingövägen/Sturegatan.
Information om Militärsällskapet finns på Internet: www.militarsallskapet.se

Program
•

1745 Inpassering, samling och registrering på FHS.

•

1800 Förbundsstämma, därefter kort rast.

•

1845 Försvarsinformation.

•

1915 Konstituerande styrelsesammanträde.

•

2000 Gemensam middag på Militärsällskapet.

Föredragningslista enligt stadgarna § 18. Stämmohandlingar utdelas på plats. De kan också
beställas från förbundskansliet efter stämman. Våra stadgar finns att hämta på Internet enligt
sidfoten nedan.
Anmälan till förbundskansliet senast fredag 14 mars. Ange om du önskar förplägnad eller ej.
Välkommen!

1

OBS inpassering genom huvudentrén på nr 37 (ej kanslientrén vid kanonerna på nr 31).
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Ungdomsavdelningens förevisning 2014 på Väddö
Söndagen den 18 maj kl 1000

Anhöriga och andra intresserade inbjuds härmed till ULv förevisning på Väddö.
Förplägnad finns att köpa i vår kursgård ”Lvbyn” enligt nedan.

Program
•

1000 Samling vid matsalen i Lvbyn, varmdryck eller saft med tilltugg (20 kr).

•

1020 ULv förevisning med information om Lv-förbundet och dess ungdomsverksamhet.

•

1145 Lunch i Lvbyn (80 kr).

•

1240 ULv kursavslutning med utdelning av utmärkelser på stranden i Lvbyn.

•

1300 Avslutning, hemresa.

Transport
Resor genom egen försorg, närmaste busshållplats är ”Rangarnö” ca 2,5 km promenad från
Lvbyn. Se SL tidtabeller på Internet: www.sl.se
Lvbyn ligger vid Ytterskär i anslutning till Väddö skjutfält. Vägbeskrivning finns på Internet:
www.forsvarsutbildarna.se/vaddo
Ingen föranmälan behövs - varmt välkomna!
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Nationaldagsfirande i Norrtälje och Stockholm
Fredagen den 6 juni 2014

Lv 3 Kamratförening och OffenCiven arrangerar nationaldagsfirande med buffé i
Norrtälje torsdagen den 6 juni 2013 med start kl 1300 på f d Lv 3 mäss ”OffenCiven”.

Anmälan till firandet i Norrtälje sker genom inbetalning av kuvertpris 200 kr till OffenCivens
bankgiro 5435-9369 senast den 27 maj. Mässofficeren kn Christer Norberg svarar på frågor
via telefon 0706-712 024. Se även eventuella uppdateringar på Internet: www.lv3.se

Luftvärnsförbundets ungdomsavdelning ULv medverkar sedan med en fanvakt i festtåget
från Kungsträdgården i Stockholm kl 1700 till nationaldagsfirandet på Skansen.

Välkommen - ingen föranmälan behövs till nationaldagsfirandet i Stockholm!
Mer information finns på Internet: www.nationaldagen.se
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I enlighet med tidigare information och dialog erbjuder härmed Svenska Röda Korset följande
kurstillfällen under våren 2014.
Anmälan sker på http://simplesignup.se/event_catalog?user_id=36251
Datum
2014-03-23
2014-04-05
2014-04-06
2014-04-26
2014-04-27
2014-05-04
2014-05-17
2014-05-17
2014-05-18

Tid
09.00-16.30
09.00-16.30
09.00-16.30
09.00-16.30
09.00-16.30
09.00-16.30
09.00-16.30
09.00-16.30
09.00-16.30

Ort
Malmö
Göteborg
Stockholm
Stockholm
Malmö
Göteborg
Umeå
Örebro
Sundsvall

Plats
Röda Korset, Drottninggatan 2 C
Röda Korset, Andra Långgatan 19
Röda Korset, Hornsgatan 54
Röda Korset, Hornsgatan 54
Röda Korset, Drottninggatan 2 C
Röda Korset, Andra Långgatan 19
Röda Korset, Rådhusesplanaden 10-12
Röda Korset, Karlsgatan 32 A
Plats meddelas senare

Viktig information gällande dessa kurstillfällen:
 Varje kurstillfälle omfattar 6 timmar exklusive raster (3 tim FH + 3 tim PFH). Hjärt-lungräddning
ingår inte.
 Kurserna genomförs som ”öppna utbildningar” dit varje organisation får anmäla deltagare. Sista
anmälningsdatum är 14 dagar före planerat tillfälle. Frivilligorganisationernas kanslier anmäler
deltagare till de olika tillfällena via denna länk:
http://simplesignup.se/event_catalog?user_id=36251. När en kurs blir full stängs formuläret för
den kursen. Platserna fördelas alltså enligt principen ”först till kvarn”. Anmälan är bindande!
 Utbildningarna genomförs med minst 10 och högst 15 deltagare per utbildningstillfälle. Tillfälle
som ej erhållit minst 10 deltagare per sista anmälningsdatum ställs in.
 Röda Korset administrerar och genomför utbildningarna samt avrapporterar utfall till resp kansli
samt MSB efter kurstillfället. SRK administrerar endast själva kurstillfället – detta innebär att all
övrig administration (t ex ersättningar av olika slag) måste hanteras av respektive
frivilligorganisation
 För särskilda behov som styrs av respektive frivilligorganisations uppdrag kan särskilda
utbildningslösningar överenskommas. Dessa särskilda lösningar, t ex om hjärt-lungräddning skall
ingå, medför ett särskilt uppdrag och sådana särskilda behov måste dialogiseras med Svenska
Röda Korset i god tid inför den årliga äskningen hos MSB.

För frågor kring detta, vänligen kontakta oss på
mail: forstahjalpen@redcross.se eller telefon: 08-452 46 30

