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Årsmötet 2020 senareläggs!
Det var rekordmånga, drygt 40 medlemmar, anmälda till årsmötet och föredraget den 12 mars. Ett
10-tal hade anmält förhinder dagarna före, främst
av oro för Corona-smitta. På torsdagsmorgonen var
det så många som valt att stanna hemma att både
årsmöte och föredrag ställdes in.
Årsmötet ska enligt stadgarna hållas senast under
april men styrelsen har valt att senarelägga det till
torsdagen den 24 september med förhoppningen
att virusepidemin då ska ha klingat av. En ny kallelse kommer att skickas ut i augusti men övriga
årsmöteshandlingar gäller. Vi tror också att Michael Fredholm kan komma tillbaka och hålla sitt
föredrag.
Till dess kommer sittande styrelse att fungera under
tiden till nästa årsmöte. Det gäller också alla funktionsansvariga (se hemsidan www.fravet.se) som
utses i det konstituerande mötet som skall ske snarast efter årsmötet.

... och vi skulle ha besökt Armémuseum 16 april
och bli guidade i utställningen ”I Rikets Tjänst”
men den 18 mars kom följande meddelande från
Armémuseum
Information angående Covid-19
Statens försvarshistoriska museer har i dag beslutat stänga sina publika museiverksamheter för
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besökare. Armémuseum i Stockholm stängs från
och med 21 mars) och Flygvapenmuseum i Linköping stängs från och med 24 mars.
Stängningen genomförs utifrån Folkhälsomyndighetens tydliga signaler om vikten av att alla
samhällsaktörer motverkar smittspridningen av
covid-19 och särskilt skyddar personer i riskgrupper, däribland äldre över 70 år.
Vi får göra ett nytt försök efter sommaren och
kanske lägga in besöket i höstprogrammet.

Gotlandsresan 11 – 13 maj 2020
Det finns en beredskap för att ställa in Gotlandsresan 11 - 13 maj men tills vidare fortsätter planeringen. Vi har fått klartecken från Tingstäde om
besöken på försvarsmuseet, skans 4 och i fästningen. Det finns också gott hopp om att få information
om den gamla kustradiostationen Tingstäde radio,
SAE. Och Krusmyntagården har lovat att hålla extraöppet för oss. Tisdagskvällens kamratmiddag är
den populäraste programpunkten med nästan 30
deltagare.
Resans höjdpunkt är besöket på den nya FRAstationen i Visby, där det finns risk för restriktioner
om Corona-faran inte avklingat. Onsdagen avslutas
med ett guidat besök på P18 nya garnisonsområde.
FRA-ingenjör på Tärnbo torn

Om resan inte kan genomföras i år som planerat
gör vi ett nytt försök i maj 2021 - om man törs planera så långt fram nu för tiden!

En uppskattad tradition upphör!
FRA veteranförening har sedan 2011 skänkt små
tavlor till mer än 260 medlemmar som fyllt 75, 80,
85, 90 och 95 år. Tavlorna har målats av Marianne
R, som nu bestämt sig för att avsluta den uppskattade traditionen. Styrelsen har under åren fått
många tackkort från jubilarern

FRA VET informerar nr 2 - 2020

2020-03-00

Sida 3

Höstprogram - några idéer?
Hör av er till styrelsen, info@fravet.se eller ring!
Årsmöte med föredrag

24 september

Besöka någon verksamhet,
företag eller myndighet?

Oktober

Pub-afton på FRA

Oktober

Gå på någon bra utställning?

November

Pub-afton på FRA

November

Jullunchen

December

Någon gång under 2021:
• Besök på Järnvägsmuséet i Gävle?
• Nytt besök på Flygvapenmuséet i Linköping
med Caravelle, Varsity och DC-3:an?

Information från medlemsansvarig
Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2020!
Några har betalt den avgiften samband med att de
blev nya medlemmar sent förra året.
Det är nu 22 medlemmar där vi saknar e-postadress. Har du nyligen skaffat en e-postadress så
hjälp oss att fylla på registret och skicka gärna in
den till n.gunnar.friden@telia.com

Besök gärna vår hemsida
På hemsidan www.fravet.se finns den senaste information om vad som händer inom vår förening.
Där finns också medlemsskriften FRA VET informerar (både senaste och äldre utgåvor).
Man kan också nå oss på info@fravet.se.

