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En arbeetsam och hektisk
h
hösst för alla i styrelsen innebär
i
attt vårt ordinnarie höstnummer
av Trän
ngklubbnyttt får bli ettt vinternum
mmer som planeras utkomma
u
im
mitten av januari
j
Julhälsniing till Trän
ngklubben
ns medlemm
mar
Det lackkar mot jul efter ett my
ycket händellserikt år in
nom Försvarrsmakten occh inte minsst inom
områdett Logistik i Försvarsma
F
akten. Innann jag beskriver lite av det
d som hännt under våren,
sommarren och höstten och vad
d som stundaar efter jul vill
v jag inleda med att ssäga att jag är både
imponerrad och stollt över det arbete
a
som llagts ner av Försvarsmaaktens persoonal i allmäänhet
och PRO
ODLOG1 och FMLOG
G personal i synnerhet för
f att allt sk
kall fungeraa på bästa säätt efter
årsskifteet.
Under vvåren aktiveerades det ny
ya datorsysstemets PRIO underhålllsdelar. Akttiveringen
”åtföljddes” av myckket stora sv
vårigheter attt tillhandah
hålla materieel till förrådd, verkstädeer mm.
Detta innnebar att mycket
m
storaa delar av dee logistikflö
öden som sk
kulle hanteraas med auto
omatik
fick hannteras manuuellt; i klarteext med pappper, penna och gula po
ost-it-lapparr. Ni har säk
kert alla
läst om det i tidningar eller hört om det påå annat sätt. Vad som dock
d
inte allltid (eller
egentliggen någon gång)
g
framkommer är aatt genom mycket
m
hårt och
o solidariiskt arbete av
a våra
medarbeetare har unnderstödet tiill våra utlanndstjänstgö
örande, våra insatser och
ch våra
exportåttaganden fuungerat på ett
e fullt godttagbart sätt. Det som bllivit mest liddande är
reservdeelar och utbbytesenheterr till våra veerkstäder viilket inneburit att vi skaapat en så kallad
k
repskuldd eller repkö.
nstatera att det
d arbete soom genomfförts
Det är ddock med sttor tillfredssställelse jag nu kan kon
under soommaren, hösten
h
och vintern
v
gett resultat och
h att PRIO nu
n fungerar på det sätt som vi
tänkt osss från börjaan. Det inneebär att vi nuu kan fokussera på de tv
vå viktigastee sakerna urr
logistikssynvinkel under
u
det ko
ommande årret, förutom
m den dagliga försörjninngen till vårra
förbandd, oavsett om
m de är insaatta eller undder utbildning vid sitt hemmaförba
h
and. Dessa är: stora
delar avv Försvarsloogistiken (FM
MLOG) tilll FMV vilkeet sker 13-0
01-01 samt fförberedelseer samt
införandde av nästa etapp av daatorsystemett PRIO (ben
nämnt 5/6) vilket
v
har sttor inverka på vår
framtidaa logistikförrmåga.
För att ddenna julhälsning inte skall bli förr lång nöjer jag mig meed denna öggonblicksbilld
avseendde läget inom
m logistiken
n. Jag önskaar er all en riktigt
r
God Jul och ett G
Gott 2013. Jag
hoppas vi ses under vår julluncch den 11 ddecember dåå jag kommer att berättta lite mer i detalj
hur det ser ut i Förssvarsmakten
n just nu.
GOD JU
UL och GOTT NYTT ÅR.
Å
Bengt A
Andersson
Ordföraande
1

PRODL
LOG är den avvdelning inom
m Högkvarterett som ansvaraa för fredsprod
duktion av loggistik och stöd
djer
insatslogiistiken.
FMLOG är Försvarsmaaktens största förband och ssvarar för såväl freds- som insatslogistikk.
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Klubblunch den 11 december
Tisdag den 11 december kl 1100 inbjuds till klubblunch i Restaurang Vingen i FMVs lokaler.
Ordföranden, tillika Försvarsmaktens logistikchef, Bengt Andersson kommer ge en
uppdatering om det senaste som händer i Försvarsmakten och givetvis fokusera på
förändringar inom logistik. Kostnad för lunchen är 75 kronor. Anmälan med personnr till
Klubbmästaren Olle Schylander senast den 10 december kl 1200 per email:
olleschylander@hotmail.com alt. tfn: 070-302 7720.
Besöksadressadress: Banergatan 62. Olle Schylander möter vid receptionen/vakten.

Årsmöte den 7 mars
Torsdag den 7 mars kl 1800 inbjuds till årsmöte med middag. Likt tidigare år äger det rum på
Kavallerikasernen. I nästa nummer av klubbnytt kommer ytterligare information om
anmälan, dagordning, kostnad för middagen, medföljande-program etc att tillkännages.

