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FRA VET informerar…
FRA VET informerar, normalt fyra eller fem nummer per år, skickas bara ut till medlemmarna
men kommer att finnas tillgänglig för alla på vår hemsida, www.freewebs.com/fravet/, där bl a
information om möten och planerade utflykter kan hittas.

Sammanfattning av FRA VET:s årsmöte den 16 mars 2010
samt verksamheten under året 2009
Årsmötet öppnades kl 1000 av vice ordföranden Olle Finnman, eftersom ordinarie ordförande
Carl Fredrik von Mentzer anmält förhinder. 29 medlemmar mötte upp.
Sedvanliga årsmötesärenden inleddes och de stadgeändringar, som beslutades om förra året,
fastslogs. Stadgeändringen innebär att styrelsen fortsättningsvis består av ordföranden och 5-9
ordinarie ledamöter. Ordföranden väljs som tidigare för ett år. Övriga ledamöter väljs för ett
eller två år på sådant sätt att mandattiden varje år utgår för ca halva antalet styrelsemedlemmar. Minst 5 ledamöter måste vara närvarande vid styrelsemöte för att styrelsen skall vara
beslutsmässig.
Carl Fredrik von Mentzer har avsagt sig vidare ordförandeskap på egen begäran.
Årsmötet godkände valberedningens förslag till styrelsesammansättning:
Till ordförande för 1 år valdes Olle Finnman. Till styrelseledamöter för två år omvaldes Gunnar Fridén, Ann Malmros samt Ulf Klintesten (nyval). Rolf Virefjord och Carin W Rylander
valdes 2009 för två år. Olle Sandelid och Arne Ljungqvist, som invaldes som suppleanter år
2009 för två år omvaldes som ordinarie ledamöter för det kvarstående året.
Till revisorer för ett år valdes Bert Steiner och Gun von Walden och som revisorssuppleant
Rolf Cederblad.
I nästa års valberedning valdes Nils Hyll att ingå som sammankallande tillsammans med Göran Rydeberg och Ronnie Andersson.
Under mötet togs följande frågor upp:
Ett mera upplysande medlemsregister än det som sändes ut med FRA VET:s senaste utskick
efterlystes. Personnummer kommer även fortsättningsvis att uteslutas i enlighet med personuppgiftslagen, dock kommer födelsenummer, telefonnummer att finnas med i registret. Det
beslutades redan förra året (2009) att registret skulle inkludera e-postadresser men att personnummer utesluts vid delgivning.
Olle Sandelid informerade om praktiska frågor kring vårens fortsatta aktiviteter (Siaröfortet
och Flygvapenmuseum i Linköping) och bad samtidigt medlemmarna att gärna komma med
förslag till höstens utflykter.
Olle Finnman berättade om ett historiskt föredrag, som FRA VET arrangerar med stöd av
FRA och som kommer att hållas någon gång i juni 2010. Nästa FRA VET info kommer att ge
mer information om föredraget.
FRA:s museum var som vanligt öppet för besök före och efter mötet
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Efter årsmötet, mellan kl 1130 och ca 1215, höll Christer Lokind ett mycket uppskattat och
engagerande föredrag om omständigheterna kring nedskjutningen av DC.3:an. Han berättade
också om den nya utställningen i Flygvapenmuseet i Linköping inför FRA VET:s planerade
resa dit den 15 juni 2010.
Därefter bjöd föreningen alla årsmötesdeltagarna på lunch i FRA:s matsal.

Verksamhet
FRA-historiska träffar:
FRA VET:s styrelse har också under år 2009 samarbetat med myndigheten, och fortsatt med
den FRA-historiska verksamheten. Styrelsen avser att fortsätta att arrangera historiska träffar
även under år 2010.
Den 17 februari 2009 hölls fortsatta historiska föredrag om KOS-pejl och pejlstationer förr
och nu. Tidigare föredrag, som hölls av Ove Hellmark i november 2008, behandlade etableringen av pejlstationer från början av 40-talet och hur det var att tjänstgöra på en pejl då. Nu
fick deltagarna en fördjupning i ämnet – vilka typer av pejlar som användes, arbetet på en
pejlstation från 60-talet och framåt och sist ett föredrag om dagens pejlar och pejlteknik. Föredragshållare var Kurt Eriksson, Thomas Johansson, Rolf Virefjord och Olle Finnman.
Den 15 september 2009 berättade Anders Wik om byrå B, E2, och X verksamhet under åren
1945-1980. Anders Wik har GD:s uppdrag att fram till mars 2010 dokumentera den ickemilitära signalspaningen från 1945 till 1999. Föredraget hölls liksom tidigare fördrag på en av
FRA veteranförenings anordnade FRA-historiska träffar och finns kortfattat återgiven i FRA
VET informerar nr 4 2009.
Utflykter, resor och andra aktiviteter under år 2009:
Den 10 mars anordnades ett besök på nya Polismuseum på Gärdet. 18 personer deltog,
Den 21 april deltog 8 medlemmar i ett besök på Strindbergsmuseet på Drottninggatan i
Stockholm,
Den 27 maj arrangerades en dagstur till Gripsholms slott vid Mälaren i Mariefred. 16 personer deltog i bussresan, som utgick tur och retur Brommaplan,
Den 9 september gjordes en utflykt till Vaxholms fästning där det bjöds på guidning och visning av museet. 18 personer deltog,
Den 13 oktober samlades 26 personer för en timmes guidad vandring i det anrika Filmstaden
i Råsunda,
Den 17 november hade Olle Sandelid ordnat med besök på Sveriges Riksbank. Guide och
besöksmottagare var vice riksbankschefen Lars Nyberg. 31 personer deltog,
Till jullunchen, den 16 december 2009, hade 70 medlemmar anmält sig.

Information om FRA VET info:
Styrelsen skickar nu sedan några år tillbaka ett eget blad till samliga medlemmar med samma
typ av information som tidigare. Endast när GD har information kontaktas styrelsen och vid
sådana tillfällen går FRA VET info ut till alla pensionärer – även till icke-medlemmar.
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Intern hemsida på FRA under ”Föreningar” såväl som hemsida på Internet med länk
från FRA website.
Styrelsen presenterar sig genom att ha en egen sida på FRA:s interna nät under ”Föreningar”.
Vi har också återskapat FRA VET:s hemsida på Internet med länk från FRA:s hemsida. GD
har också godkänt att FRA:s officiella hemsida på Internet kan kompletteras med en länk till
FRA VET:s hemsida – dock inte åt motsatt håll.
FRA VET:s egen hemsida står alltså att finna dels på Internet under adress
www.freewebs.com/fravet/, dels under Föreningar på FRA infranet (för den medlem som
fortfarande är anställd).
Styrelsen avser dock att inom en snar framtid byta webbhotell och meddelar den nya sökadressen så snart byte skett.

Avgifter för 2010.
Medlemsavgifterna är oförändrade för år 2010 (100 kronor för medlemmar i Storstockholm
resp. 40 kronor för medlemmar i landsorten).
Ett antal medlemmar har av olika skäl ännu inte betalat avgiften, men kommer säkert att göra
det när de läser detta. Om inte kommer ett försynt kravbrev från styrelsen.

Konstituering av styrelsen
Styrelsen konstituerade sig efter årsmötet 2010 på följande sätt:
Ordförande: Olle Finnman
Vice ordförande: Rolf Virefjord
Sekreterare: Carin Wassberg-Rylander
Vice sekreterare: Ann Malmros
Kassör: Gunnar Fridén
Ledamöter: Arne Ljungqvist, Olle Sandelid (Reseansvariga) och Ulf Klintesten (webmaster).
=========================================================================
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Föredrag av Tony Sale
Torsdagen den 10 juni mellan klockan 1400 och 1600 i Filmsalen.
Tony Sale kommer att tala om de brittiska forceringsframgångarna under kriget. Han
har särskilt intresserat sig för forceringen av Lorentz Geheimschreiber. Den maskinen löstes 1943 på FRA av Borelius/Kjellberg/Ljunggren och kallades för Z-maskinen. Britterna löste den i stor skala och använde för forceringen "världens första dator", COLOSSUS.
Tony Sale har varit drivande i rekonstruktionen av COLOSSUS, ett verk som finns
utställt på kryptomuseet i Bletchley Park.
Föredraget hålls på engelska och det är tacksamt om man är på plats ca en kvart
före föredraget. Huvudkontakt på FRA är Olle Larsson.
Anmälan senast 3 juni 2010 till Olle Finnman, e-post ollefinnman@telia.com eller
telefon 08-28 73 86.

Utflykter och besök våren 2010
Siaröfortet – ett stycke militärhistoria
Nästa planerade aktivitet är en utflykt till Siaröfortet torsdagen den 27 maj 2010.
”Siraöfortet är strategiskt beläget på Kyrkogårdsön mitt i Furusundsleden. Det började byggas under första världskriget som ett led i en modernisering och ett nytänkande av Stockholms försvar. Efter att ha legat övergivet sedan 1960-talet har fortet idag
restaurerats till närmast ursprungligt skick och står öppet för besökare. Museet erbjuder en spännande inblick i dåtidens kustförsvar, med bl a kanoner och skyttevärn
ovan mark och allt från stridsledningscentral till kök och logement insprängda i berget
under jord. Rundvandringen utom- och inomhus tar en knapp timme.”
•

Till Siaröfortet kan man ta Blidösundsbolagets båtar m/s Sjögull och m/s Sjöbris från
Strömkajen i Stockholm, från Vaxholm och från Östanå färjeläge norr om Åkersberga.
Resan från Stockholm tar knappt två timmar. Från Östanå tar det ca 10 minuter. Till
och från Östanå färjeläge går SL-buss 621 från Danderyds sjukhus och Åkersberga
samt från Norrtälje. Vid Östanå finns gratis parkeringsplats.

Om du väljer att ta båten från Strömkajen avgår den ca kl 0900, den lägger också till
vid Hasseludden (09.25), Gåshaga (09.30), samt Vaxholm (09.50) och är framme i
Östanå kl 1030 och vid slutmålet, Kyrkogårdsön (Siaröfortet), kl 1040. Båtresan tur
och retur kostar 130 kr för pensionärer. Om du stiger på båten vid Östanå kostar resan 70 kronor tur och retur. Guidningen och inträdet subventioneras för medlemmar,
lunch betalas av deltagaren (125 kronor). För andra än medlemmar kostar guidning
och inträde 50 kr. Om du vill delta i lunchen på Vandrarhemmet med sitt matcafé
vänligen uppge det i samband med anmälan.
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Till Strömkajen tar man sig med tunnelbana till T-centralen och därifrån tunnelbanans
blå linje nr 10 till Kungsträdgården, sedan promenad fram till kajen.
Anmälan senast den onsdagen den 12 maj till:
Arne Ljungqvist, telefon 08-36 73 76, eller via e-post: arne.ljungqvist@spray.se, eller
Olle Sandelid, telefon 08-51238198 eller 08-58025025, eller via e-post:
sandelid@compaqnet.se

En dagsutflykt till Flygvapenmuseum i Linköping
Det nya Flygvapenmuséet i Linköping, med den bärgade DC-3:an och en ny utställning med fokus på signalspaning och FRA, invigs 12 juni och tisdagen den 15 juni
gör vi ett besök där. Kl 1230 samlas vi i entrén och kl 13 tar två guider hand om oss
och visar utställningen fram till kl 14. Gå gärna in på hemsidan www.sfhm.se och klicka på Flygvapenmuseum.
För dem som kommer från Stockholm går det en abonnerad buss från Brommaplan,
utanför Bromma hotell, kl 0800 som är framme i Linköping senast kl 11 då vi äter
lunch i närheten av museet. Efter den guidade turen finns det tid att själv titta på utställningarna fram till kl 1500 då bussen går från museet och vi är tillbaka på Brommaplan senast kl 1800.
Deltagarantalet är begränsat till 25 personer/guide, alltså totalt max 50 deltagare.
Först till kvarn gäller. Om intresset visar sig vara mycket stort kan en ny resa ordnas
efter sommaren.
Kostnaden är ännu inte helt klar men Veteranföreningen betalar guideavgiften. Bussresa, ca 200 kr, och lunch, ca 100 kr, betalas av deltagarna själva.

Anmälan så snart som möjligt (max antal deltagare på de guidade turerna är 50
personer), senast den 1 juni till
Olle Sandelid, telefon telefon 08-51238198 eller 08-58025025eller via e-post
sandelid@compaqnet.se, eller Arne Ljungqvist, telefon 08-36 73 76 eller via e-post
arne.ljungqvist@spray.se.
VARMT VÄLKOMMEN att anmäla dig till våra aktiviteter
hälsar
FRA VET Styrelse

Vill Du bli medlem i FRA Veteranförening?
Hör av dig till Gunnar Fridén, 08-87 73 37, så får du mer information

