
MI(\//KA 4och framtiden
Under de senaste åren har vår myndig-
het varit utsatt för utredningar med mål-
sättnin g att minska i forsta hand myndig-
hetens fredsorganisation .

r^.Dessa utrednin gr har varit pressande

^rte bara för de inom myndigheten, som
haft att genomföra det arbete som hängt
samman med utredningarna, utan även
för öwiga anstdllda.
Den ovisshet om framtiden, som utred-

-ningen Marin Väst -80 åstadkom för de
anställda vid dåvarande Västkustens ör-
logsbas samt vid GbIVfo 32, uppstod
åter efter 1982 års försvarsbeslut för de
anställda'vid MKV/I(A 4 och knappt ett
år senare kom chefens för marinen nya
inriktning rörande omfattningen av den
framtida organisationen .

Projektgrupp Göteborg -90 som arbetat
med MKV/KA 4 organisation sedan
1982 års riksdagsbeslut och som under
arbetets gång erhållit tilläggsdirektiv och
förnyad inriktning, avrapporterade sitt
arbete i november 1983 till chefen för
marinen. Remissbehandling av rappor-
ten vidtog därefter och jag föredrog inför
CM och marinstaben CMKV/I(A 4 re-
missvar.

.-M"d skrivelse 1984-02-24 har vi nu vid
' .nyndigheten erhållit CM order för orga-

nisationsutveckling och planering vid
MKV/KA 4. Ordern innebär att CM nu
lägger över uppgrften på oss i Göteborg
att genomföra omorganisationen.

t{nriktningen är att organisera en myn-
dighet med chef, ställföreträdare, stab,
utbildningsenhet och högst 5 driftenhe-
ter.
I förhållande till Pg Göteborg 90 förslag
innebär chefens för marinen beslut dess-
utom bl a följande detaljanvisningar.

fortifikationsenheten skall vara en
självständig enhet direkt underställd
myndighetschefen. Enheten skall
samlokaliseras med materielförval-
tningen för att på sikt medge eventuell
integrering
insatsenhetens verkställande resurser
skall organiseras som en enhet direkt
underställd myndighetschefen .

I övrigt innebär CM order ett ganska fritt
organisationsbemyndigande .

Jag har ansatt följande inriktning för de-
taljplanering. Fr o m I984-W-0|.- skall
MKV/KA 4 haföljande organisation.

Efter ett år skall baskompaniet ingå i ut-
bildningsenheten och därefter skall heli-
kopterdivisionen omorganiseras till heli-
koptergrupp och ingå i insatsenheten.
Därefter är anbefalld huvudstruktur in-
tagen.
Beträffande lokalisering innebär ordern
att myndigheten skall lokaliseras till Kä-
ringberget. Betydande investeringsme-
del har avsatts, bl a förutsätts ett kansli-
husannes tillkomma. Nya Varvets loka-
ler skall vara lämnade 86-L2-3I.

tr17
Sedan februari finns i Göteborg ett nytt
förband, nämligen Vedettsbåtsdiv V.
Två av båtarna, V Wl08 har visserligen
funnits på Nya Varvet se'n september,
men först när depåfartyget Tärnö anlän-
de i februari efter rustning i Stockholm,
bildades ett eget förband under OrlKn
Brams ledning.
Liknande divisioner finns redan i
ÖdBO, ÖrlBS, samt i BoMö, men nu
har alltså även Sveriges framsida fått en
egen enhet, direkt under C MKV/
KA 4:s befäI.

Nummer 11984

pÅSKNUMMER

Besättningen på de små vedettbåtarna
består av L Chef (på Sandhamn ÖrlKn
Pauli, på Lysekil Kn Kinde) samt en se-
kond och 4 värnpliktiga (två däckare och
två maskinare).
Forutom den rena utbildningen av värn-
pliktiga, har även divisionen utbildning
för kadetter och kommande reseryoffi-
cerare, med mycken navigering i skär-
gården som följd. Det är också divisio-
nens mål att presentera Marinen för Bo-

V 52, Törnö: DC-fartyg och denstörre av
G öteb orgs Ve dettb åtar.
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husläns fasta befolkning och på så sätt
öka förståelsen och förtroendet för Flot-
tan i skärgården.

V 08 Lysekil, systerfartyg tiII Sandhamn,
under gång utomskörs.

Divisionens huvuduppgrfter är sj öbevak-
ning och sjöräddning, men även under-
rättähefotografering, IKFN-tjåinst och
viss incidentberedskap upprätthålls av

förbandet.
FC på Tärnö, OrlKn G. Bram, har till
sitt förfogande 6-8 befäl samt L0 värn-
pliktiga (5 däckara,3 maskinare,2 kock-
ar).

VplFu Leeman.

Vad händer på
personalsidan?
Chefen för marinen har i en order till
C MKV/KA 4 daterad 1984-02-24 be-
ordrat påbörjandet av omorganisations-
arbetet entigt en organisationsstruktur
som förutom chef och ställföreträdande
chef omfattar stab, materialförvaltning,
utbildningsenhet, fortifikationsenhet,
personalkontor, hemvärns- och frivillig-
enhet och en insatsenhet. Av direktiven
kan nämnas följande:

o Myndigheten skall koncentreras till
Käringberget.

o Byggnadsminnesmärket på Nya Var-
vet skall lämnas helt före L984-L2-31,.

o Permanentutnyttjande av SKREDS-
VIK utom vad avser viss fönådsverk-
samhet skall upphöra före 1985-12-3L.

o Nya Varuet skall lämnas före L986-L2'
3r.

CM har också i sin order givit såväl eko-
nomiska som personella ramar för åren
fram till och med L988/89.
På den personella sidan har vidare inträf-
fat att vi fr o m I984-M-01 fått ett nytt
trygghetsavtal (TrA-S) som bestämmer
vårt handlande i samband med omorga-
nisation och nedläggning.
Vid MKV/KA 4 har nu följande hänt På
personalsidan:

o Den civila personalen har följts upp i
vad avser anställningstid i statlig
tjänst.

o En arbetsgrupp bestående av myndig-

hetsrepresentanter och fackliga repre-
$entanter har katalogiserat persona-
len med hänsyn till vad som är deras
huvudsakliga sysselsättning idag.
Till statens arbetsmarknadsnämnd
(SAMN) har avsänts en skrivelse där
myndighetschefen talar om att det på
den civila sidan finns dsk för öYer'
talighet med:
85-07-01 ca 50 st
86-07:-01 ca 70 st
87-W-01, ca 50 st
88-07-01 ca 20 st
89-07-01 ca 15 st
d v s totalt drygt 200 st. Inga namn

o Enhet vid den egna myndigheten på
annan ort.

o Annan myndighet på annan ort inom
försvaret (FPN).

Vad händer sedan?
Omplaceringsarbetet skall enligt be-
stämmelserna i trygghetsavtalet pågå i
nio månader. Kan den övertalighetsför-
klarade under denna tid icke erbjudas
någon annan anställning enligt ovan har
omplaceringsarbetet misslyckats och då
åteistår endast att varsla den anställde
om uppsägning. Uppsägningstidens
längd åir fastställd i lagen om anställ-
ningsskydd och beroende av personens
ålder enligt tabellen nedan:
Två månader vid fyllda 25 är
Tre månader vid fyllda 30 år
Fyra månader vid fyllda 35 år
Fem månader vid fyllda 40 är
Sex månader vid fytlda 45 är -
Fortsatt information kommer att ges

fortlöPande' 
T. Hailberg/c sekt 3

-

lnbiudan
till

deltagande i konstut{ä[ling
i Alvsborgssalen, K\fi'I/KA 4

Trivselkommitt6n MKV/KA 4 planerar
att genomföra en samlingsutställning för
anställda vid MKV/KA 4 under en
vecka i juni.
Intresserade kan anmäla sig till:
Borghild Gustavsson tel29 20 W1398

Bo Björheden tel29 20 80128I

nämns. SAMN kommer nu att till oss

sända sina listor med lediga platser i
vår' närhet. Listorna har för öi'rigt
redan börjat distribueras genom sekt
3 försorg.

o Det har bildats en s k omsträllnings'
gllpp med uppglft att behandla frågor
som kommer upp med anledning av
risken för övertalighet. Gruppen är
partsammansatt enligt nedan:
Kmd Hammarsköld ordf med C sekt 3
som suppleant
Bd Andr6asson
Mj Wallin
från myndigheten.
Från personalorganisationerna repre-
sentanter från vardera:
SACO-SR
TCO-S
SF

Vad sker nu?
Nu skall myndigheten och facket for-
handla om utseendet på urvalsområdena
(ny benämning på de gamla turordnings-
kretsarna). När denna förhandling är
klar påbörjas arbetet i omställningsgrup-
pen med att försöka placera in rätt man/
kvinna på rätt plats i den kommande nya
organisätionen. Detta kommer att bli ett
besvadigt arbete. I början på iuni kom-
mer sannolikt regeringens definitiva
beslut om MKV/KA 4 utformning i
framtiden och då kan också bestämmas
vilka arbetst agare som riskerar att bli
övertaliga på grund av arbetsbrist. Dessa
kommer att förtecknas inom respektive
urvalsområde och bildar tillsammans en
övertatighebppp. Det är denna över-
talighettgrupp som blir föremål för den
omplaceringsverhsamhet som startar
upp omkring 1984-07-01' bl a med hjälp
av SAMN.

Vad är omplacering?
Omplacering innebär byte ay anställ-
oittg. Omplaceringsarbetet skall ske i föl-
jande ordning:-o 

Annat arbäte inom den egna myndig-
heten på orten.

o Annan statlig mYndighet På orten
(FPN,SAMN).

o Annan anställning på orten.

Rädda Måseskärs fyr
Måseskärs fyr byggdes 1865 och var de 

1
första sk Heidenstam-fyren i landet
(konstruktören hette så). L979 byggde
Sjöfartsverket en ny fyr av plast som
fiärrmanöweras från Norrköping. Den
gamla fyren underhålls ej längre och Sjö-
fartsverket avser nu att riva den.
Måseskåirs fyr utgör en del av miljön på

kuststräckan. Den har varit ovärderlig
för sjöfarande i över L00 år. Därtör vill
man nu rädda den åt eftervärlden. En
stiftetse har bildats med denna uppgift.
Genom att uppvakta berörda myndighe-
ter, sprida upplysningar om fyren, intres-
sera företag och organisationer samt ge-

nom att samla in pengar vill stiftelsen
rädda fyren innan det är för sent. Exem-
petvis har stiftelsen blivit utlovad att dis-
ponera 1,00.000:- som Sjöfartsverket av-
satt för rivningskostnader.
En liknande åktion gjordes för några år
sedan för fyren Pater Noster utanför
Marstrand. Dess framtid är nu säkrad.
Fyrarna har också ett speciellt marint in-
tresse. De utgör utmärkta observations-
punkter för radar och optisk spaning vid



tilltällen då kust- och havsövervakningen

,^bör förstärkas exempelvis vid ubåtsinci-' lenter. Inom kort kommer en särskild
o.tgutrisation härtör - hemvärn med ma-
rina uppgifter att organiseras längs vår
kust.
De som vill stödja aktionen kan sätta in
medlemsavgiften 25:- på postgiro
8 50 79-2. Skriv "Rädda Måseskär" på
talongen. Aven andra bidrag är natur-
ligtvis välkomna.

Jan Friefeldt

/ $XY' \ MKV CIF

"#
KONTAKTMÄN:

Sven Beijer 29 20 801248
Åte Andtrsson 29 20 00/130

Pressinformation
Göteborgs Korporationsidrottsförbunds
fotbollssektion kommer under 1984 att
fylla 60 år och är därmed den äldsta fot-
bollssektionen inom Svenska Korpora-
tionsidrottsförbundet .

Detta kommer att celebreras med en
jubileumsturnering under tiden 31 maj-
3 juni L984 i Göteborg för herr/damlag,
7-manna och Ll,-manna. Jubileums-
arrangemanget är ett samarrangemang
med Gothia Cup i Göteborg som under
1984 fyller L0 år - alltså ett jubileums-
arrangemang i dubbel bemärkelse.
Inbjudan har gått ut till samtliga länder i
västeuropa.
Allt om"arrangemanget finns att läsa i bi-
fogade folder.
Historik:
Göteborgskorpens fotbollssektion bilda-
des 1924 och den första serien innehöll

ätta lag och segr are i denna första korp-
fotbollsserie i Göteborg var SJ IK.
Detta första lagpris som SJ IK erhöll
1924 finns fortfarande kvar och är i gott
förvar på Göteborgskorpens kansli för
allmänt beskådande.
Göteborgskorpens fotbollssektion var
som störst under slutet av I960-talet och
i början på L97D-talet med ca 650 lag i se-
riespel. Alltefter att den ekonomiska kri-
sen stegrades från mitten av L97}-talet
och framåt fick detta konsekvenser även
för korpfotbollen. Många företag lades
ner och med detta försvann många gam-
la pålitliga korpfotbollslag.
Under 1983 års spel deltog120lag.
Arbetet inom Göteborgskorpens fot-
bollssektion går dock vidare och arbetet
pågår oförtrutet.
Den "Internationella Korpfotbollsfesti-
valen 84" den 3L maj-3 juni är väl ett be-
vis på detta.
Vi välkomnar er alla fotbollslag inom
och utom Sverige till Göteborg denna
helg!

Med vänliga hälsningar
Göteborgskorpens fotbollssektion
Kurt Pettersson Rune Forsgren

Ordförande Kassör

Något stort har skett. MKV CIF har be-
segrat Karlskronavarvet i handboll med
L5-L0. Detta skedde vid FCIF:s mäster-
skapstävling i Malmslätt den 24 mars.
Lagledarna Sven Lydön och Bernt Kris-
toffersson lyckades sporra sitt lag till
denna förnämliga seger och erövrade
därmed guldmedalj erna samt inteckning
i Munters vandringspris. Silvermedaljer-
na grck till KkrV och brons till CMV
Malmslätt medan FFV-HK Eskilstuna
kom på fjärde plats.
Vi gratulerar vårt kämpande handbolls-
lag och hoppas att de skall kunna för-
syara sitt mästerskap L985.
Åtta klubbmedlemmar har anmält sig till
FCIF:s idrottsledarkurs i Ystad 27 mai-I
juni. Vi får awakta och se om alla kan få
komma med. Styrelsen har beslutat att
prioritera dem som inte varit med tidiga-
re om inte alla som anmält sig får plats.
Anledningen till att flera medlemmar
ännu inte fått möjlighet att få sina med-
lemskort är att vi ännu inte fått de klubb-
märken som vi beställt och som är avsed-
da att medfölja medlemskorten for L984.
Vårt volleybollslag reser till Karlstad den
15 maj för spel i forbundsmästerskap.
Det har gått bättre och bättre för damer-
na och herrarna i det mixade laget. Vi
hållar tummarna för Ann-Christine
Bech och hela laget.

Sven Beijer

o

Arets första örlogsbesök



ari vilket samlade caI25 medlemmar in-
klusive gäster vill vi rapportera Fl u föl-
jande forsäkringsnytt från Sten Ortefors
(GRE Motor-Union):
o Genom vårt goda skaderesultat bildar

vi nu en egen riskgrupp och påverkar
själva vår premienivå, så nu skall vi bli
ännu mer trafiksäkra!

o Motor Union och FMK har nu sjösatt
den efterlängtade Hem-Villa-forsäk-
ringen. Motor Unions partner är det

01,. Motionen angående stadgeändring
bifölls. Styrelse och revisorer samt revi-
sorssuppleanter valdes.
Lennart Bohman avtackades efter ett
flertal års styrelsearbete. Efter årsmötes-
förhandlingarna avåts ärtor med punsch
och pannkakor.
Underhållningsgruppen ledde allsången.
Sixten Gustavsson tilldelades FM:s
hederstecken av ordföranden.

Frågor väckta till debatt
Jämställdhet mellan män och kvinnor i
arbetslivet, det är när
o kvinnor och män har samma rutt och

möjligheter att få och behålta arbete
Fråga: Komrner vid en eventuell
neddragning att så ske?????

o Kvinnor och män har samma arbets-
villkor
Fråga: Har vi det?????

o Kvinnor och män i ungefär samma
omfattning förekommer inom olika
yrkesområden och befattningsnivåer
Fråga: Gör vi det?????

o Arbetsuppgifterna och ansvaret - t ex
vid omorganisationer och rationalise-
ring - fördelas så att vi får en ökad
jämställdhet
Fråga: Kommer så att ske?

I lagen står att en arbetsgivare aktilrt
skall driva jämställdhetsarbete.
Tacksam för inlägg i debatten av både
män och kvinnor.

J ämst älldhets ansvarig

FMK avd. 21 MKY lKA4

KONTAKTPERSON
B Gustavsson, tel. 398

FMKavd 21 M1$/KA4
Från avdelningens årsmöte den 22febru-
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Kontaktman i försäkringsfrågor :
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Margit Sörqvist.
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Avdelningen hade den I2mars i år I.557
medlemmar och FMK totalt samma tid
70.565 medlemmar.

29 sept
27 okt

9 sept
22febr
22mars
27 apnl

1984
Lg8/i
1984
1985
1985
1985

Flottans Män
Foreningen Flottans Mäns årsmöte av-
hölls den 24 februari i ordersalen, Nya
Vanret.
Parentation över de som under verksam-
hetsåret avlidit förrättades av sjömans-
pastor Göran Ramsli, som efter en kort
betraktelse under sänkta fanor lyste frid
över de under året bortgångna kamrater-
nas minne. Den högtidliga akten före-
gicks och avslutades med psalmsång som
leddes av Flottans Mäns underhållnings-
grupp.
Amiral Bengt Rasin avtackade kapten
Folke Holm for lång, händelserik och
välmeriterad tjänst och överräckte där-
r^ned "pensionärsskölden " .

fusmötesförhandlingarna genomfördes
enligt stadgarna, nämnas bör att årsav-
giften höjdes till 60: -lär fr o m 1985-01-

:l;'Fff":$l3#.,ftHä:fål,Yätr 1 eB4 års styrerse
Motor LJnion.

Av Örtefors orientering framgick att
FMK-medlemmarna får en bra försäk-
ring till lågpris och med alla moderna va-
riantef , t ex helkundsrabatter, allriskför-
säkring ("idiotsäker" drulleförsäkring) .

Styrelsen fick förnyat förtroende och ser
ut som nedan:
Borghild Gustavsson
Nils-Erik Björkered
ErikMoni6
HelmerTernegren
Gerd Larsson
Irnnart Gustavsson
Cathy Bergendal

Ordf
V ordf
Sekr
Kassör
Utb.ledare
Ledamot
Ledamot
(nyvald)

Ordf
V ordf
Kassaförv
Sekr
Klubbmäst
Stugfogde

B"d Pejling
Ovriga

Bertil Carlsson
Folke Holm
Knut Pettersson
Walter Edwardsson
HarrvDahl
Äte hemblad
Pål Pålsson
Leif Carlsson
Alvar Engman
Lennart Möller
Sten Dahlström
Gunnar Kall
John Persson
Rickard Fransson
Erik Magnusson -

Program för verksamhets-
året 1984185
Höstfest
Halvårsmöte
Luciafest
Ärsmöte
Klubbafton
Vårfest

Flottans Män

KONTAKTPT,RSON
Lennart Bohmanr tel. 390

ödogsbesök
Till kontaktman med myndigheten vad
gäller utländska örslogsbesök har utsetts
ALVAR ENGMAN, tel 88 1074, som
skall hålla reda på visiterna och tagz-t
emot anmälningar för deltagande r

anordnade visningar. Programmet kom-
mer att anslås i "Marinstugan", Nya
Varvet.

Rick

Sixten Gtntavsson FM:s Hederstecken

för ett idogt arbete inom styrelsen och för-
eningen.


