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Beställning av Historiska skrifter

Medlemsavgifterna vår
enda inkomstkälla

FRA VET informerar, som normalt utkommer med fyra
nummer per år, skickas bara ut till medlemmarna, men
kommer att finnas tillgänglig för alla på vår hemsida,
www.fravet.se där bland annat information om årsmötet,
jullunchen och andra planerade aktiviteter kan hittas. Där
finns också ett arkiv med tidigare utgåvor av FRA VET
informerar. Se även bilder från tidigare aktiviteter. Även
sena programändringar meddelas på hemsidan.

Medlemsavgift 2015
Medlemsavgiften för år 2015 betalas snarast via tillsänt
inbetalningskort eller via Internet till Plusgirokonto
60 36 37-0 eller till Nordea konto 3272-21 28 77 2.
Avgiften är 100 kronor för Dig som bor inom
Stockholmsregionen och 40 kronor för övriga medlemmar.
Medlemmar som är 90 år eller äldre är avgiftsfria. En gåva
på motsvarande belopp är givetvis alltid välkommen.
Alla övriga medlemmar betalar avgift (ny regel tas upp
under årsmötet).
Det är viktigt att vi får in medlemsavgifterna i början av
året, då det annars blir svårt att ekonomiskt genomföra
planerade aktiviteter. Medlemsavgifterna är föreningens
enda ”inkomstkälla”.

Hänt sedan sist
Den 17 december avnjöt vi en delikat jullunch i matsalen
efter överdirektören Christina Malms utmärkta information,
julglögg och museibesök.
Omkring 85 medlemmar hade mött upp till denna träff som
sammanföll med säsongens första snöfall över Lovön.
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Svenska Akademien
Svenska Akademien är en kulturinstitution grundad 1786 av
Gustaf III med uppgift att främja svenska språket och
litteraturen. Sedan 1901 utser Akademien också
Nobelpristagare i litteratur.

Svenska Akademien
är en kulturinstitution
grundad 1786 av
Gustaf III

Vi har fått möjlighet att besöka Svenska Akademien
tisdagen den 3 februari kl. 1700. Vi blir mottagna och
guidade av kansliansvarig för Svenska Akademien tillika
verksamhetsansvarig för Nobelbiblioteket, Odd Zschiedrich.
Han kommer att under en timme ge oss en inblick i
vad akademien är idag, dess historia, berätta om litteraturen,
hur nobelpristagarna i litteratur utses och hur ledamöterna
väljs in i akademien och om biblioteket. Om Du vill veta
mer före besöket gå in på www.svenskaakademien.se
för mer information.
Besöket varar en timme. Det finns inga hissar, bara trappor.
Adressen dit är Källargränd 4, Gamla Stan, Stockholm.
Först till kvarn gäller även denna gång. Gruppantalet får inte
överstiga 30 personer. Anmälan skulle ha gjorts senast den
10 januari. Men kontakta Carin W. Rylander på 070-466 81
35 (SMS eller samtal) eller via e-post till
carin.rylander@telia.com för eventuella restplatser.

Kallelse till årsmöte 12 mars
Årsmöte 2015 genomförs i Filmsalen torsdagen den 12
mars med start klockan 10.00.
Buss går från Brommaplan klockan 09.10 och 09.40. Efter
årsmötesförhandlingarna kan den som önskar äta lunch i
matsalen.
OBS! Årsmötesdokumenten kommer att publiceras på
www.fravet.se före årsmötet.
Anmälan med fullständigt personnummer
görs senast tisdagen den 3 mars till Åsa Ljungqvist,
asa.ljungqvist@fra.se eller telefon 08-471 49 49.
Glöm inte att ange om du önskar äta lunch och om du även
vill närvara under det historiska föredraget i Filmsalen
(se nedan).
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Historiskt föredrag 12 mars
Den 12 mars klockan 13.15 i Filmsalen kommer Jan-Olof
Grahn att tala om signalspaning innan FRA kom till. Vi
kommer att få höra en hel del intressanta fakta om
signalspaningens historia.
För anmälan, se ovan under Kallelse till årsmöte 12 mars.

Anmälan till våra aktiviteter
Om du har möjlighet, välj i första hand att anmäla dig via
e-post och i andra hand via SMS till angivet
mobiltelefonnummer. Då minskar risken för att någon uppgift
glöms bort eller missuppfattas. Det är inte alltid så enkelt att
ta emot en deltagaranmälan om man befinner sig ute i
mörkret med mobiltelefonen.
Har du inte ovan angivna möjligheter går det bra att anmäla
sig via telefonsamtal.

Historiska skrifter
Hittills (2014-12-31) har FRA utgivit 24 skrifter. Medlemmarna har
genom styrelsens försorg haft möjlighet att erhålla saknade utgåvor
av FRA:s skrifter.

Anmäl gärna via
e-post
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Enkäten
Nu har samtliga svar inkommit, det blev totalt 90 stycken. Samtliga
tendenser som redovisades i förra numret av FRA VET Info höll i sig.
Några slutsatser man kan dra av enkätsvaren:
De flesta föredrar kortare utflykter, gärna men inte nödvändigtvis med
egen buss. (Och ska man åka långt får det gärna vara en utrikes resa). De
flesta är också nöjda med arrangemangen och anger tidsbrist som
huvudskäl till att man inte deltar. Landsortsbor anger dock det
geografiska avståndet som främsta orsak.
Några saker som vi uppfattat att styrelsen bör satsa på:
 Sociala träffar där medlemmarna får umgås, träffas, prata
 Hitta nischade mål för studiebesök
 Eftersom så pass många angett att de är i behov av
tillgänglighetsanpassade resmål vore det intressant att pröva
genomförande av sådan utflykt och se hur den mottages.
 Resa till ett utflyktsmål som ligger i landsorten. Ordinarie pris
utgår från plats. Tillägg för resa dit.
 Försöka att i högre utsträckning inkludera mat/fika i resans pris.
Ovan var några av de tydligare exemplen och angivna utan
prioritetsordning.
Enkäten kommer också redovisas mer detaljerat vid årsmötet.
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