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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
information om föreningen, medlemsmöten och planerade aktiviteter kan hittas. Där finns nu
också ett arkiv med tidigare nummer av FRA Vet Informerar.

Aktiviteter arrangerade av FRA Veteranförening:

Utflykter och besök våren 2012
Inför våren 2011 har följande aktiviteter inplanerats:
Påminnelse:

Besök på Vasa-museet
på Djurgården i Stockholm torsdagen den 19 april kl 1300.
Vi gör ett gruppbesök på museet och får se det mest besökta museet i Skandinavien.
Det är en mäktig upplevelse att få följa skeppets historia. Fartyget började byggas
1626 och redan på sin jungfrufärd 1628 kantrade fartyget och sjönk mitt i Stockholms
hamn. Det bärgades 1961 utanför Beckholmen och idag kan du följa dess historia
genom en mängd olika utställningar på museet såsom Sverige 1628, Livet ombord,
Det seglande skeppet m fl. Välkommen på en fantastisk resa genom tiden och till ett
fantastiskt museum. Visningen av museet börjar kl 13.00. Vi samlas inne i hallen.
Inträdesavgiften är 80 kronor om vi får ihop en grupp på 10 personer eller mer, och
det ska det väl bli. FRA VET bjuder på guidekostnaden. Vasa-museet ligger på
Galärvarvsvägen 14 på Djurgården. För att komma dit ta tunnelbanan till T-centralen
och buss 69 därifrån, stig av vid Djurgårdsbron och promenera sista biten.
Du kan också åka vidare till Karlaplan (linje 13) och antingen promenera därifrån
eller ta buss 76 från Radiohuset mot N Hammarbyhamnen och kliva av vid
Djurgårdsbron.
Välkommen!
Anmälan Snarast till Olle Sandelid, telefon 08-580 25025, 076 800 5025 eller via epost: sandelid@compaqnet.se
Påminnelse:

Föredrag FRA-historia.
Välkommen onsdagen den 9 maj 2012 kl 1300 - 1500 till filmsalen på FRA Lovön
och lyssna på FRA historiker Jan-Olof Grahn, som kommer att prata om ”FRA under
andra världskriget”.
Jan-Olof har gått igenom de äldsta delarna av FRA arkiv och kan därför ge en
samlad bild av FRAs arbete under andra världskriget. Det var en bred verksamhet
som omfattade det militära Tyskland, det militära Sovjetunionen, diplomatisk trafik i
allmänhet, stöd till Allmänna säker-hetstjänsten rörande agentverksamhet i landet,
stöd till väderlekstjänsten SMHA och till C-byrån, kryptologisk rådgivning till UD och
krigsmakten samt signalkontroll för vapen-grenarna.
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Anmälan

Om du vill vara med och lyssna på föredraget anmäl dig senast den 28 april 2012 till
Olle Finnman, e-post ollefinnman@telia.com eller telefon 08-28 73 86.

Dagsutflykt till Ängsö Nationalpark onsdagen till 30 maj
En båtutflykt till Ängsö med Blidösundsbolaget kommer att arrangeras onsdagen den
30 maj 2012. Vi planerar att få en guidad tur på ön. FRA veteranförening bjuder på
guidekostnaden.
Ängsö är en Nationalpark i Stockholms norra skärgård, mellan ön Yxlan och
fastlandet. Nationalparken invigdes 1909. Ön är bl. a känd för sina slåtterängar med
blommande vitsippor, gullvivor och andra vårblommor, även höstens färgprakt är värt
ett besök.
Blidösundsbolagets fartyg trafikerar ön med början 11 maj. Fartygen utgår från
Strömkajen och anlöper vissa platser innan man når Ängsö. Restiden från Stockholm
är lite drygt 2 timmar, kostnaden ca 160 kr ToR för pensionär. Vi planerar att åka
med den båt, som avgår kl 09.00 från Strömkajen och ankommer till Ängsö kl 11.10.
Båten heter Sjögull (eller Sjöbris). Båten angör även Vaxholm (09.50) och Östanå
(10.40). Vid påstigning vid Östanå kostar biljetten för pensionär 100 kr ToR. Under
båtresan kan en enklare måltid inhandlas. I cafeterian ombord finns smörgåsar,
bakverk och varma eller kalla rätter. Ta annars gärna med egen matsäck - på ön
finns ingen matservering. Vi återvänder med avgång från Ängsö kl 13.45 och är
tillbaka i Stockholm, Strömkajen kl 16.10. Medföljande som inte är FRA VETmedlemmar är naturligtvis välkomna.
Anmälan senast onsdagen den 23 maj 2012 till:
Olle Sandelid, telefon 08-580 25025, 076 800 5025 eller via e-post:
sandelid@compaqnet.se

Sammanfattning av FRA VET:s årsmöte den 14 mars 2012
Årsmötet öppnades kl 1000 av ordföranden Olle Finnman. 36 medlemmar mötte upp.
Årsmötet godkände valberedningens förslag till styrelsesammansättning:
Till ordförande för 1 år valdes Arne Ljungqvist. Till styrelseledamöter för två år
omvaldes Gunnar Fridén, Ann Malmros samt Ulf Klintesten. Olle Larsson invaldes för
två år. Rolf Virefjord, Olle Sandelid, och Carin W Rylander valdes 2011 för två år.
Till revisorer för ett år valdes Gun von Walden och Rolf Cederblad och som
revisorssuppleant Thomas Lindgren och Katarina Magnusson.
I nästa års valberedning valdes Clarence Gröhn, sammankallande, Olle Finnman och
Åsa Ljungqvist.
Olle Finnman avtackades med diplom och presentkort för sin mycket uppskattade
insats som ordförande i styrelsen för FRA VET under verksamhetsåren 2010 och
2011.
Under mötet togs följande frågor upp:
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Olle F ställer frågan om någon läser vår hemsida på nätet och i så fall om det ligger
något värde i att Ulf Klintesten lägger ut FRA VET info och annan information om
aktiviteter, styrelsens sammansättning m m. Den kommer ju som papperskopia till
alla medlemmar, men mötet ansåg att vi ändå bör behålla hemsidan då ju en del
besöker den. Ulf kommer alltså att fortsätta som förut.
Olle Sandelid informerade om vårens aktiviteter; besök på Vasa-museet den 19 april,
samling kl. 13.00, dagsutflykt till Ängsö den 30 maj med Blidösundsbolagets båt
Sjögull eller Sjöbris med avgång kl 0900 från Strömkajen (utanför Grand Hotell). Den
9 maj mellan kl 13.00 och 15.00 kommer Jan-Olof Grahn att hålla föredrag om ”FRA
under andra världskriget” i Filmsalen.
Till hösten, preliminärt den 12 september, föreslås ett besök på Högbytorp – Sveriges
största sopstation. Buss dit och inom området. FRA lånar ut 16-personersbuss. I
första hand för medlemmar men med väntelista för anhöriga.
Olle F bad om ytterligare förslag till aktiviteter och Christer Östlund berättade om sitt
arrangemang med erbjudande om guidningar i Narva och dess omnejd inkl.
övernattning m m på sitt hotell i Narva (det egna huset).
Gun v Walden föreslog inbjudan av meteorologen Anders Nylund, TV4, till nästa
årsmöte. Förslaget var mycket uppskattat.
Efter årsmötet visades film om Stockholm i början av 40-talet samt bitar av intervjuer
med bland andra Åke Svensson och Birgit Asp. Ulf Klintesten hade ställt samman
glimtar ur museets filmsamlingar.

Ekonomi:

Bokslut för 2011 och förslag till Inkomst- och Utgiftsstat för 2012 bifogas.

Avgifter för 2012.
Medlemsavgifterna är oförändrade för år 2012 (100 kronor för medlemmar i
Storstockholm resp. 40 kronor för medlemmar i landsorten).

Konstituering av styrelsen
Styrelsen konstituerade sig efter årsmötet 2012 på följande sätt:
Ordförande: Arne Ljungqvist
Vice ordförande: Carin Wassberg Rylander
Kassör: Gunnar Fridén
Sekreterare: Olle Larsson
Vice sekreterare: Ann Malmros
Ledamöter: Rolf Virefjord, Olle Sandelid (Reseansvariga) och Ulf Klintesten
(webmaster, mottagare m m).
FRA veteranförening tackar FRA:s ledning och andra inom myndigheten för positivt
bemötande och för god hjälp med att få ut information till FRA VET:s medlemmar. Vi
tackar också köket för goda julluncher.
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P.S.
Information om resan till Narva får du genom att kontakta Christer Östlund på hans emailadress christer@lydia.se. D.S.

