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Årsmötet 2020 

Det planerade ordinarie årsmötet den 12 mars ställ-

des in p g a Corona-pandemin och rekommendat-

ionerna för att begränsa smittspridning gäller fort-

farande. Styrelsen har diskuterat möjligheten att 

genomföra årsmötet 2020 på distans genom post-

röstning Vi har dock funnit att nyttan inte står i 

rimlig proportion till arbets-insatsen. Poströstning 

innebär också begränsade möjligheter att diskutera 

framförda förslag. 

Därför har FRA Vet styrelse beslutat att årsmötet 

2020 ställs in helt och att i stället vid ordinarie 

årsmöte, preliminärt 11 mars 2021, redovisa verk-

samhetsåren 2019 och 2020 samt budget för verk-

samhetsåret 2021. De medlemmar, som av valbe-

redningen inför årsmötet i mars nominerades som 

styrelseledamöter, adjungeras av styrelsen och del-

tar i styrelsemötena fram till årsmötet 2021.  

Eftersom föreningen p g a Cororna-restriktionerna 

inte kunnat genomföra alla aktiviteter som plane-

rats, föreslår styrelsen att som kompensation ingen 

medlemsavgift tas ut för 2021. 

Den som vill kommentera eller diskutera styrelsens 

handläggning av årsmötesfrågan får gärna höra av 

sig till info@fravet.se eller per post till Olle Finn-

man, Tappvägen 1, 168 72 Bromma. 
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Vi besöker armémuseum 

Möt kvinnorna i svensk underrättelsetjänst under 

andra världskriget. 

Onsdagen den 21 oktober 2020 möts vi på Ar-

mémuseum antingen kl. 13.00 eller kl. 14.15 och 

blir guidade i utställningen ”I Rikets Hemliga-

Tjänst”, något som vi har en aning om!!  

De dubbla klockslagen för visning beror på att 

muséet fortfarande har restriktioner när det gäller 

gruppvisningar i dessa Coronatider och inte tar 

större grupper än 10-12 personer i varje och därför 

har det reserverats två tider för att tillförsäkra alla 

anmälda en möjlighet att delta. Vi tar oss friheten 

att fördela i den ordning anmälan inkommer, dock 

senast den 14 oktober 2020.  

I museet finns en garderob med låsbara skåp. Du 

hittar också restaurangen Artilleriet med lunchser-

vering och möjlighet till fikastund efter visningen. 

Museet ligger på Riddargatan 13 och dit kommer 

man antingen med Tunnelbana (station Östermalm-

storg uppgång Sibyllegatan) eller buss nr 69, 54 

eller 70, alternativt spårvagn nr 7 till Nybroplan. Vi 

ses utanför museet en kvart före visningen och om 

du vill vara med anmäl dig till Carin W Rylander 

via info@fravet.se eller telefon 070-4668135 senast 

den 14 oktober 2020. Priset är 50 kronor per med-

följande person som inte är medlem. 

Välkommen!  
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Vad borde föreningen göra? 

Föregångaren till FRA Veteranförening bildades 

redan 1974 och föreningens huvudsakliga ändamål 

är enligt stadgarna §1:  

- att främja och bevara kontakten mellan 

gamla FRA:are  

- att främja och bevara en god kontakt mel-

lan dessa och FRA. 

Verksamheten med olika aktiviteter har under åren 

varit omfattande och varierande. Deltagarna kom-

mer till övervägande del från Storstockholmsområ-

det och betalar därför en högre medlemsavgift, 150 

kr, medan övriga betalar 50 kr.  

Under senare år har allt färre betalat medlemsavgif-

ten på förfallodagen i början av mars, någon vecka 

före årsmötet. För 2020 var det ca 30 %, 63 med-

lemmar, som inte betalat. Visst kan man glömma 

att betala men det kan också tolkas som en marke-

ring att man inte tycker man får något för med-

lemsavgiften.  

Antal deltagande är i genomsnitt 20 % av med-

lemmarna, ett 40-tal, vid aktiviteter på Lovön, som 

FRA-historiska föredrag och jullunchen med GD-

information. Vid aktiviteter i Stockholmsområdet, 

som besök på utställningar, studiebesök etc. och 

vid endagarsbesök utanför Stockholmsområdet del-

tar i genomsnitt 7 %, 15-20 medlemmar.  

Har veteranföreningen i sin nuvarande form nått 

vägs ände? Borde vi i stället vara en FRA-historisk 

förening, en nischad bokklubb eller en förening för 

konst- och kulturintresserade FRA-veteraner? Är 

sociala medier bättre på att främja och bevara kon-

takten mellan gamla FRA:are över hela landet? 

Kan den goda kontakten mellan medlemmarna och 

FRA ske mer lokalt, som på Gotland, och inte bara 

i Stockholm? 
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Från Medlemsansvarige 

Vi har byggt upp ett medlemsregister (MedlReg) 

som innehåller data om alla våra medlemmar. En 

del data förändras under året vilka vi försöker un-

derhålla.  

Det gäller postadress och e-postadress. Ändringar i 

något av dessa skickar ni till info@fravet.se eller 

till Gunnar Fridén, Liegatan 12 19332 Sigtuna. 

Övriga data som kan förändras är information om 

avliden medlem, där be vi om hjälp från övriga 

medlemmar. 

Information om medlem som slutat skall anmälas 

skriftligen till info@fravet.se eller till Gunnar 

Fridén, Liegatan 12 19332 Sigtuna. 

Vi försöker att nå så många av medlemmarna med 

e-post. Därför vill vi gärna diskutera med de som 

idag saknar e-postadress om vi via en dialog kan 

hitta en lösning på detta problem. Ett exempel kan 

vara att använda en c/o e-postadress till någon som 

kan vidarebefordra meddelande till medlemmen 

som saknar e-postadress. 

Medlem får inte restera med medlemsavgiften 

längre tid än ett år. Denna medlem får information 

om läget vid kallelsen till årsmötet i mars 2021. 

Om du inte redan betalat medlemsavgiften för 2020 

får du gärna sätta in beloppet, 150 resp. 50 kr på 

FRA Veteranförenings plusgirokonto 60 36 37-0. 

Kom ihåg att medlem som är äldre eller lika med 

90 år är avgiftsfri. Om du ändå vill betala någon 

summa skriver ni att det är en Gåva 
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