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Jullunchen
Årets jullunch kommer att serveras torsdagen den 14
december. Buss 323 går från Brommaplan klockan
11.30. Samling i Filmsalen före klockan 12.00 där
någon ur myndighetsledningen som vanligt kommer att
berätta om året som gått vid FRA. Omkring klockan
13.00 blir det glögg och mingel samt visning av
museet. Och klockan 14.00 sätter vi oss till bords i
matsalen för att avnjuta julmaten.
Anmälan görs senast fredagen den 8 december till
Clairy Blixbo på telefon 08-471 46 00 eller via e-post
till clairy.blixbo@fra.se. Ange om du behöver hjälp
med att ta dig till och från matsalen och/eller att hämta
mat till din bordsplats.
Uppge förutom namn även personnummer vid
anmälan. Och glöm inte att ta med legitimationskort.

Bonniers konsthall
Torsdagen den 15 februari besöker vi Bonniers
konsthall på Torsgatan 19. Närmaste T-station är S:t
Eriksplan. Gå därifrån via S:t Eriksplan ut till
Torsgatan och gå där till höger till Torsgatan 19.
Bonniers Konsthalls entré ligger i gatuplanet. Vi tar
trappan eller hissen upp till receptionen på plan 4. På
samma nivå finns utställningarna, konsthallens café,
garderober och toaletter. De stora utställningsrummen
och caféet är fria från trösklar.
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Vi samlas klockan 12.45 i receptionen. Klockan 13.00
får vi en snabbvisning av konsthallen under cirka 15
minuter. Därefter besöker vi utställningarna själva och
förslagsvis samlas vi i caféet klockan 14.00 för en
gemensam fikastund. Därefter kan den som vill
fortsätta att titta på utställningarna.
Besöket i konsthallen och snabbvisningen är
kostnadsfri.
Bonniers Konsthall är en plats för svensk och
internationell samtidskonst i centrala Stockholm.
Sedan starten 2006 har Bonniers Konsthall arbetat med
att visa och diskutera konst från hela världen.
Verksamheten tar avstamp i Maria Bonnier Dahlins
Stiftelse och är inte vinstdrivande.
Anmälan senast måndag 12 februari till Olle Larsson
via e-post olllar@telia.com eller telefon 073-031 95 40

Kallelse till årsmöte 2018
Årsmöte 2018 äger rum torsdagen den 15 mars med
start klockan 11.00 i Filmsalen. Buss 323 går klockan
10.30 från Brommaplan. Men kontrollera för säkerhets
skull tidtabellen före avresan.
Efter årsmötet kan den som så önskar äta lunch i
matsalen.
Övriga frågor (motioner) som årsmötet ska fatta beslut
om ska vara styrelsen tillhanda senast 1 januari.
Årsmötesdokumenten kommer att finnas tillgängliga i
Filmsalen före mötet.
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Anmälan med fullständigt personnummer görs till
Clairy Blixbo senast fredag den 9 mars på telefon 08471 46 00 eller via e-post till clairy.blixbo@fra.se.
Ange vid anmälan om du önskar äta lunch (som
föreningen bjuder på) i matsalen efter mötet, samt om
du vill delta vid det historiska föredraget efter lunch
(se nedan).

Historiskt föredrag
Den 15 mars 2018 klockan 13.15 är du välkommen
till ett historiskt föredrag i Filmsalen.
Vi återkommer med namn på föreläsaren och förstås
ämnet. Men räkna med att det blir intressant som
vanligt. För anmälan, se ovan.

Din e-postadress
Glöm inte att sända din aktuella e-postadress till
kassören Gunnar Fridén, n.gunnar.friden@telia.com

