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BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Om adressaten begärt eftersändning på grund av definitiv avflyttning skall
försändelsen återsändas med uppgift om den nya adressen.
____________________________________________________________________
RESERVOFFICERSFÖRENINGEN I SKÅNE
C/o mj Jonas Stålhandske Palovaara
Vegeholmsvägen 124
262 92 ÄNGELHOLM
E-post: skane@sverof.se

Nr 2

Skytteprogram hösten 2018
Träning hösten:
Måndag, 10:e september kl. 17:00 – 19:00

Skinkskjutning:
Lördag, 13:e oktober kl. 10:00 – 13:00

Plats: Bödkaregårdens skjutbana.
OBS! Ny rutin - föranmälan till skytteofficeren nedan.
Kn Kay-Åke Ohlsson
E-post: kay-ake.o@telia.com Mobil: 070-602 66 84
Information om hantering av personuppgifter – nya regler.
Nya EU-regler gäller i Sverige från den 25 maj 2018. Den nya
lagen heter Dataskyddsförordningen (förkortas GDPR, General
Data Protection Regulation). Den skall säkerställa att även
föreningar hanterar personuppgifter på ett korrekt sätt.
Reservofficersföreningen i Skåne ser mycket positivt på de nya
reglerna och har sett över sin verksamhet vilket också lett till
effektiviseringar och beslut om sådana.
Vi har gjort vårt bästa för att ta fram en kort och enkel
beskrivning och den kallar vi Integritetspolicy som du finner
här: www.sverof.se/skane/integritetspolicy. Mer information
om reglerna finns på www.datainspektionen.se.
Har du några frågor så kontakta oss gärna på skane@sverof.se

Aug - Dec 2018
Bäste Reservofficerskollega!

2018 andra hälft är inledd. Mycket händer runt oss. Hur vi än väljer
att se på dessa förändringar så kommer de att påverka oss på ett eller
annat sätt. Vi ser både avspänning och eskalering i konflikter runt om
i världen och i vår absoluta närhet.
I Sverige har Gotlands regemente invigts av Regering, Riksdag och
Försvarsledning. Den vackra ön i Östersjön har återigen en permanent
militär närvaro. Sveriges Riksdag har också beslutat att anskaffa ett
nytt medeldistansluftvärn. Det amerikanska Patriot kommer att ersätta
betydligt äldre system och blir ett tillskott för vår försvarskapacitet.
I anslutning till det kan vi konstatera att det återinförda
värnpliktssystemet börjar ge effekt. De första värnpliktiga soldaterna
på nästan ett decennium har ryckt in under sommaren 2018.
RiS vill bjuda in dig till flera olika aktiviteter som vi hoppas kittlar
ditt intresse. I och med riksdagsvalet i den 9:e september kommer vi
att öka kunskapen om hur desinformation sprids på våra sociala
media. Vilka mål har de krafter som försöker påverka den svenska
opinionen?
Vi kommer göra historiska tillbakablickar om försvaret av
Helsingborg under beredskapstiden. Dessutom bjuder vi till
skjutträning och tävlingen Skinkskjutningen i oktober. I november
erbjuder vi ytterligare en möjlighet att gå kursen ”För din säkerhet”.
Hösten avslutas med det traditionella julbordet på MFFC.
Vi kommer i höst att genomföra en rekryteringskampanj för att värva
fler medlemmar till vår förening. Mer information i programmet.
Välkommen till våra arrangemang hösten 2018!

Jonas Stålhandske Palovaara
Ordförande

Anmälan om deltagande kan göras på föreningens medlems telefon
040-49 49 78 eller direkt till projektledaren där sådan är angiven.
RiS program finner Du på hemsidan www.sverof.se och klicka på
lokalavdelningar och ”Reservofficersföreningen i Skåne”.
Följ oss gärna även på föreningens Facebook sida.
Meddela oss gärna din e-postadress till skane@sverof.se så vi enkelt
kan hålla Dig informerad om nyheter och ändringar!
SYDFRONTEN utkommer med 2 nr/år med en upplaga om ca 250 st/år.
Utgives av Reservofficersföreningen i Skåne
Medlemsavgift: 100:-/år, Swish nummer 123 494 90 61
Postgiro nr: 3 8690-4
Tryckes av: Skånes Försvarsutbildningsförbund
Redaktionskommittén: styrelsen
Ansvarig utgivare: föreningens ordförande

Med vänlig reservofficershälsning

Kn Carl Ahlgren
Ledamot RiS

Reservofficersföreningen i Skåne är en lokalavdelning i Sverof
och en del av Skånes Försvarsutbildningsförbund.
Ordförande RiS, Mj Jonas Stålhandske Palovaara
jsp@sverof.se

Svenska Flottans Reservofficersförbund är en sammanslutning
av och för reservofficerare i Marinen.
Ordförande SFRO-M, Kn Johan Lindström
johan.lindstrom@peab.se

AUG 25

Dagsegling Öresund

OKT

Sugen på att hissa segel? Segla med SFRO-M. Vi
träffas vid SIGMA-huset, dockan i Malmö. Kläder
efter väder och har du egen flytväst ta gärna med
den. Skor med mjuka skosulor. Glöm inte ID-kort
då vi seglar mellan Danmark och Sverige.
Dag/tid: lördag, 25:e augusti, kl. 09:00-17:00
Plats: Hamnkontoret i Dockan, Malmö
Anmälan: 22:e augusti (namn, förening och tele.)
Projektledare: Richard Beckman
Telefon: 0721-60 87 00
E-post: richard.beckman@pro-veritas.se

SEP 8

Aktiviteten planeras och separat inbjudan skickas
ut under hösten.
Dag/tid: under oktober månad
Kostnad: ESO
Plats: ESO
Anmälan: ESO
Projektledare: Johan Lindström
Telefon: 0725-33 30 44
E-post: limpers@hotmail.com

NOV 17

Dag/tid: lördag, 8 september, kl. 10.00
Plats: Margaretaplatsen, Helsingborg
Program: bunkerguidning, medtag egen
ficklampa. Efter guidningen tar vi en tura.
Kostnad: 0:-/person, tura betalas av enskilde
Anmälan: senast fredag 31:e augusti
Projektledare: Carl Ahlgren
Telefon: 0706-121 992
E-post: carl@navisense.se

Vad händer på P7, C P7 informerar
C P7 överste Bo Stenabb kommer och informerar
om verksamheten på P7 med bl.a. 71:a och 72:a
mekaniserade bataljonerna. P7 har även haft flera
internationella uppdrag i bl.a. Afghanistan och
Mali. Intressant information väntar.
Dag/tid: onsdag, 19:e september, kl. 18:00
Plats: Skåne Försvarsutbildningsförbund
(kursgården), Ljungvägen 1, Höllviken
Måltid: middag i restaurang Havsnära
Kostnad: 0:-/person
Anmälan: senast fredag, 7:e september
Projektledare: Jonas Stålhandske Palovaara
Telefon: 0705-982981
E-post: jsp@sverof.se

OKT 25

Polisen Malmö
Malmös polismästare Stefan Sinteus, tillika
Reservofficer, berättar om det aktuella läget 2018
med gängkriminalitet och allmänt om bovarna och
buset i Sveriges 3e största stad. Migrationen och
gränskontroller kommer också att beröras samt
eventuellt samarbete med försvarsmakten. Tid för
frågor efter föredraget.
Dag/tid: torsdag, 25 oktober, kl. 18:00
Plats: E.ON, Carl Gustavs väg 1, Malmö
Måltid: enklare måltid
Kostnad: 0:- (gratis)
Anmälan: senast torsdag 18:e oktober med
namn, förening samt ev. mat allergi.
Begränsat antal – anmäl dig i god tid!
Projektledare: Kenneth Adler
Telefon: 0730-211130
E-post: ka@sverof.se

För Din Säkerhet
Skåne Försvarsutbildningsförbund arrangerar kurs
i ”För Din säkerhet” och nu erbjuds föreningen till
sina medlemmar information om hur man skall
agera.
För din säkerhet syftar till att stärka förmågan hos
allmänheten vid samhällsstörningar och omfattar
olika ämnen som exempelvis
informationspåverkan,
informationssäkerhet,
krisberedskap och enkla överlevnadstips.
Aktiviteten är öppen för medlem samt make/maka.
Föranmälan krävs.
Max deltagarantal är 30 personer.

Bunkervandring i Helsingborg
Familj och anhöriga är hjärtligt välkomna.
Under år 1939-1945 uppfördes omfattande
försvarsverk i Skåne. Helsingborg med sitt läge vid
Öresund och närhet till Danmark kom att få
uppleva en försvarsuppbyggnad av sällan skådat
slag. Betongvärn och fastighetsvärn byggdes
upp. Syftet var att förhindra fienden att ta sig in
eller ut ur staden.

SEP 19

SFRO-M Aktivitet

Dag/tid: lördag, 17:e november, kl. 09:00 – 12:00
Plats: Skåne Försvarsutbildningsförbund
(kursgården), Ljungvägen 1, Höllviken
Måltid: lunch
Projektledare: Tomas Malm
Telefon: 040-49 49 78
E-post: skane@sverof.se

NOV 29

After Work
Vi träffas över ett gott glas och pratar minnen och
framtid om vårt försvar och vår förening om vad
som händer nästa år och tackar varandra för året
som gått.
AW genomförs av SFRO-M och hoppas på stor
uppslutning från både SFRO-M och RiS.
Dag/tid: torsdag, 29 november, kl.18:00-20:00
Plats: Bishops Arms, G.A torget, Malmö
Projektledare: Johan Lindström
Telefon: 0725-33 30 44
E-post: limpers@hotmail.com

DEC 12

MFFC julbord
Vår tradition fortsätter med MFFC:s skånska
julbord. Föreningens medlemmar med respektive
är varmt välkomna att avsluta året med julbord.
Kvällen inleds med glögg och pepparkaka i
”Träffpunkten” och mingel. Därefter är det julbord
i matsalen och föreningen har ett bord reserverat.
Föreningen får ca 30 platser varför det är ”först till
kvarn” som gäller.
Team Culinar står för maten och vi garanterar en
trevlig smakupplevelse.
Dag/tid: onsdag, 12:e december, kl.19.00
Plats: MFFC, Husie Kyrkoväg 70, Malmö
Kostnad: 160:-/person
Anmälan: senast fredag 30:e november
OBS, det kan vara fullt även om anmälningstiden
inte har gott ut, anmäl dig därför i god tid.
Projektledare: Jonas Stålhandske Palovaara
Telefon: 040-49 49 78
E-post: skane@sverof.se

