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Besök vid Nationalmuseum igen!
Första besöket vid Nationalmuseum blev en succé. Många
fler än de som museet kan ta emot hade anmält intresse.
Därför kommer en ny chans här.
Tisdagen den 26 februari 2019 kl. 13.30 inbjuder vi dig som
medlem i FRA veteranförening att delta i en gruppvisning
(max 25 personer gäller).
Samlingarna visar konst, måleri, skulptur och
grafik från sex århundraden tillbaka, från 1500talet till sekelskiftet 1900 samt konsthantverk och design
från 1500-talet fram till idag. Mer än 700 000 föremål
presenteras på ett helt nytt sätt. Vill du veta mera om
museet, titta in på deras hemsida www.nationalmuseum.se.
Eftersom museet inte bara erbjuder besökare ett möte
med den fantastiska konsten kan man också njuta av en
kopp kaffe eller annat drick- eller ätbart i den
nyöppnade restaurangen.
Anmälan sker till Carin W Rylander senast 20 februari
(mobiltfn 070-466 81 35 eller e-postadressen
info@fravet.se). Även om du anmält dig tidigare, sänd en
ny anmälan till Carin om du önskar delta. Detta för att visa
att du har möjlighet att vara med även den här gången.
Vill du vara med, träffas vi cirka 30 minuter före visningen
(kl.13.00) i entréhallen.
Museet ligger på Södra Blasieholmshamnen 2 i Stockholm.
Närmaste T-banestation är Kungsträdgården.
Välkommen !
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... apropå besök
Glädjande nog är det många som anmäler sig till våra
guidade visningar och man får mer än gärna ta med sig
respektive eller annan medföljande. För att det ska fungera
på bästa sätt gäller några enkla regler:
1. Om antalet platser är begränsat gäller först-till-kvarn.
2. Om du anmält dig men sedan inte kan komma, tala om
det så tidigt som möjligt så att medlemmar på
väntelista kan beredas plats.
3. Om inträdesavgift gäller, betalar var och en den själv –
men guidekostnaden står föreningen för.
4. Medlems respektive eller medföljare betalar sin andel
av guidekostnaden i samband med anmälan.

Kallelse till årsmöte
Årsmöte äger rum torsdagen den 14 mars i matsalen.
Buss 323 går från Brommaplan klockan 11.24. Vi inleder
med lunch klockan 1200 – 1300. Klockan 1300 informerar
generaldirektören om vad som hänt under det gångna året.
Efter GD:s information påbörjas årsmötes-förhandlingarna.
Frågor (motioner) som du vill ska behandlas och/eller
beslutas under årsmötet ska vara styrelsen till handa
skriftligt senast den 11 februari. Skicka som e-post till
info@fravet.se eller som brev till FRA Veteranförening,
c/o Lennart Gutå, Galtuddsvägen 14, 179 62 Stenhamra.
Anmälan skickas senast fredag den 8 mars med e-post till
info@fravet.se eller per telefon/SMS till Olle Finnman, 070
594 3387. Ange namn - men inte något personnummer! vid anmälan och om du önskar äta lunch (som föreningen
bjuder på) i matsalen. Glöm inte legitimationskort!
Välkommen!
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Pubkväll
Torsdagen den 11 april klockan 17.00 träffar vi
åter gamla och nya arbetskamrater i FRA:s pub. Buss 323
går från Brommaplan klockan 16.35.
Anmälan - du behöver inte ange personnummer - görs till
Stig Svennander senast torsdagen den 1 april. Helst via
e-post till stig.svennander@swipnet.se alternativt via SMS till
tel.: 073-803 09 53. OBS! Glöm inte ta med legitimation.
Välkommen !

Skärgårdskryssning med Birka
Söndagen den 28 april åker vi med på den populära
skärgårdskryssningen med m/s Birka till Mariehamn. Det är
en 21 timmars kryssning som avgår från Birkaterminalen på
Stadsgårdskajen klockan 17.00 (gå ombord från kl. 16.00)
och vi är tillbaka i Stockholm klockan 14.00 dagen därpå.
Ombord äter vi gemensamt en buffémiddag i restaurang
Sjösalen klockan 17.00. Därefter är det fria aktiviteter för
alla under resan.
Det finns mycket att göra ombord, förutom att njuta av
den vackra skärgården längs Furusundsleden. Dans, spa,
pubbesök, vinprovning, taxfreebutiker och mycket annat.
Information om Birkaresan återkommer i FRA VET
informerar nr 2 – 2019. Men boka resan redan nu till ett
mycket bra pris. Gör då så här:
1. Bli Birka Club-medlem. Det är gratis och ger många
olika rabatter. Det gör du här:
https://www.birka.se/bli-club-birka-medlem

2. Boka och betala din resa minst 30 dagar före
avresan så får du upp till 75% rabatt. Du har nu
möjlighet att välja den hytt du vill ha och välja om
du vill dela hytt med någon annan deltagare i resan.
Det gör du här: https://www.birka.se/boka
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3. Obligatoriskt är att boka en middag i restaurang
Sjösalen klockan 17.00 den 28 april, vid bokning av
resan. Drycker (öl, vin mm.) ingår i priset. Välj då
Birka Club-pris för middagen.
4. Sänd ditt bokningsnummer och namn till Olle
Larsson (olllar@telia.com, 073-0319540). Detta
måste göras för att jag ska kunna boka ett
gemensamt bord för oss alla. Gör detta senast 23
april.
Välkommen ombord!

Bergianska trädgården
I maj planerar vi ett besök i den vackra Bergianska
trädgården. Trädgården är naturskönt belägen vid Brunnsvikens

strand i norra Stockholm.

Där finns bland annat två växthus med växer från hela
världen.
Mer information kommer i FRA VET informerar nr 2 som
kommer ut under andra halvan av mars.
Under tiden kan man läsa mer om Bergianska trädgården
här: http://www.bergianska.se/

Om medlemsavgifterna
Sätt in medlemsavgiften för 2019, 150 kronor för dig som
bor i Stockholmsområdet och 50 kronor för övriga, på
plusgiro 60 36 37-0.
- Har du missat att betala för 2018 får du en påminnelse
med det här utskicket.
- Är du 90 år eller äldre behöver du inte betala någon
medlemsavgift längre.
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Om GDPR och uppdateringen av
persondata
I början av augusti skickade vi ut en samtyckesblankett
med frankerat svarskuvert för att uppdatera persondata i
föreningens medlemsregister och för att uppfylla kraven i
GDPR. Vi behöver din aktuella e-postadress för att distribuera information digitalt till så många som möjligt i stället
för via posten. Vi måste ge vakten fullständigt personnummer vid besöksanmälan men det ska du inte behöva
uppge varje gång du anmäler dig till någon aktivitet på FRA.
Blanketten gick ut till 225 medlemmar och 171 har svarat
och det tackar vi för men 45 saknas fortfarande. Vi vore
väldigt tacksamma om vi får in även dessa, så leta rätt på
blanketten, fyll i era data och skicka den i det frankerade
svarskuvertet till Gunnar Fridén Liegatan 12, 193 32
Sigtuna. Behöver du en ny blankett så hör av dig till mig så
fixar vi en ny. Det går bra att scanna in dokumentet (om
sådan utrustning finns) och skicka som bilaga med e-post
till n.gunnar.friden@telia.com. Tack på förhand för
hjälpen!

Information till medlemmarna
Information sänds ut till alla medlemmar, dels i form av
FRA VET informerar, som publiceras på hemsidan
www.fravet.se och som sänds ut i pappersbrev till
medlemmar som saknar e-post.
Information sänds också ut i form av e-postmeddelanden
vid vissa tillfällen.
Frågor, motioner, synpunkter eller förslag kan sändas till
föreningen via e-post: info@fravet.se
Besök regelbundet www.fravet.se för att få senaste
informationen.

