FRA VETERANFÖRENING

2020-11-17

Sida 1

FRA VET informerar
NR 4 - 2020

Hur blir det med jullunchen?
Besked om FRA Veteranförenings mest besökta
aktivitet, jullunchen på FRA, brukar normalt ha
kommit vid den här tiden. Men år 2020 är inte som
andra år och man ska nog utgå från att FRA helst
ser att riskgruppen FRA-veteraner stannar hemma.
Skulle det komma andra signaler får ni veta det via
e-post. Det går också att ringa Olle Finnman på
mobil 070 594 3387.

Utmaningar och möjligheter

Zoom
Ett av de vanligaste programmen för videokonferenser via internet är Zoom.
Det är Zoom vi nu provar för
möten i styrelsearbetet. För
den intresserade kan man få
mer information på
zoom.us

Vi i FRA VET styrelse diskuterar nu vilka möjligheter som finns för att bibehålla och utveckla föreningens verksamhet under den pågående pandemins härjningar. Som för samhället i övrigt är det
verksamheter som kan anpassa sig till de nya förutsättningarna som också lyckas ta sig vidare på ett
framgångsrikt sätt.
Vi har tvingats ställa in årsmöte och ett antal aktiviteter under 2020 och så vill vi inte att det ska fortsätta. Möten mellan kollegor och intressanta aktiviteter är den röda tråden för FRA VET och vi måste
därför tillsammans utveckla föreningens verksamhet.
Den digitala arenan erbjuder förutsättningar att mötas där internet och den enskilda medlemmens egna
dator skapar möjligheter. Precis som andra föreningar, företag och myndigheter skulle vi inom
FRA VET kunna ha möten och intressanta aktiviteter på ett digitalt sätt. Att fullt ut ersätta det fysiska
mötet mellan medlemmar, olika studiebesök eller
resor är varken möjligt eller önskvärt. Men med
hjälp av digitala möten över internet får vi
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ytterligare ett verktyg i FRA VET:s verksamhet.
Med det digitala mötet i verktygslådan skapar vi
även förutsättningar för att träffas på ett nytt sätt
över landet och faktiskt världen (vi har ju medlemmar som bor utomlands).
Hur fungerar då ett digitalt möte där många medlemmar kan höra och se varandra via sin dator? Du
får inför det specifika mötet ett email som innehåller en länk som du klickar på. Automatiskt kopplas
du upp till mötet och du får möjlighet att se, höra
och prata med övriga mötesdeltagare. För detta behöver du en dator ansluten till internet samt en kamera och mikrofon som finns inbyggd i de allra
flesta bärbara datorer. Om du har en stationär dator
kan du behöva komplettera denna med mikrofon,
högtalare och kamera.
Vi tar gärna emot dina reflektioner, frågor och
idéer om det digitala mötet som komplement till
sedvanliga aktiviteter. Men vi tar lika gärna emot
dina förslag om hur vi kan fortsätta att utveckla vår
föreningsverksamhet nu när vi utmanas av en delvis förändrad värld. Och om det är något som varit
framgångsfaktor för oss FRA:are så är det just kreativt tänkande när förutsättningar förändras. Så hör
av dig till oss i styrelsen via e-postadressen
info@fravet.se eller via telefon till ordföranden
Olle Finnman 070 594 33 87.

Medlemsregistret uppdaterat
För att kunna genomföra de framtidstankar vi nu
ger uttryck för är det viktigt att ha aktuella e-postadresser. De medlemsansvariga i styrelsen har under
hösten uppdaterat medlemsregistret och funnit att
vid utskick till samtliga medlemmar är det bara åtta
medlemmar som inte har eller har tillgång till någon e-postadress. De tre medlemmar som har epostadress .comhem måste byta snarast och de nio
som har .tele2 måste byta senast 2021-02-01.
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Tele2 säger själva att lösningen är föråldrad och
tipsar i stället om till exempel Gmail eller Outlook.
Under januari skickas den aktuella medlemsförteckningen via post till alla medlemmar.

Om medlemsavgiften 2020
Medlemsavgiften
Medlemsavgiften är 150 kronor
för Stockholmsområdet och 50
kronor om Du bor utanför
Stockholm. Vårt plusgironummer är 60 36 37-0.

De som ännu inte betalat medlemsavgiften för 2020
skall ha fått personliga påminnelser. Det är viktigt
att alla bidrar för att vi ska kunna bedriva någon
verksamhet nästa år utan att behöva ta ut någon
medlemsavgift för 2021. Även om det inte går att
bedriva några aktiviteter i nuvarande läge är föreningen till för att visa omtanke om medlemmarna
genom uppvaktningar vid jämna födelsedagar och
minnesgåvor vid dödsfall. Där utöver har vi fasta
kostnader för internetbank, styrelsearbete, hemsida
och mailstöd för medlemsinformation.

Nya FRA-historiska skrifter
Tidigare i höst kom två nya FRA-historiska skrifter. Den första är nr 31 Kvinnorna vid FRA, om
kvinnliga medarbetare vid FRA under 1940- och
50-talen. Den andra är nr 32 Kvinnorna vid FRA,
del 2, med kvinnors berättelser från FRA under
1940- och 50-talen. Häftena är skrivna av Fredrik
Wallin, som också redigerat de personliga berättelserna i del 2.
I början av 1940-talet var 56% av den civilanställda
personalen kvinnor, inte oväntat i de lägre betalda
personalkategorierna, ”biträdespersonalen” men
andelen kvinnor med akademisk utbildning var
högre på FRA än i Sverige i stort, 26% resp. 20%.
Telegrafi var på den tiden ett manligt område medan radiotelefoni med krav på språkkunskaper sågs
som ett kvinnligt område, vilket också passade bra,

FRA VET informerar nr 4 - 2020

2020-11-17

Sida 4

eftersom ett stort antal kvinnor som tidigare arbetat
med G-skrivartrafiken kunde omskolas till ”telefonispanerskor”, som det står genomgående i ett PM
från 1943. Idag skulle vi säga ”fonister”, FRAslang för både manliga och kvinnliga telefoni-spanare.
Vi som började på FRA på 1960- och 70-talet känner igen och har kanske t o m jobbat ihop med
många av kvinnorna i de två skrifterna

www.fra.se - en hemsida värd
återbesök
Om du inte varit inne på FRA hemsida fra.se är det
verkligen värt ett återbesök. Verksamheten beskrivs i många utmärkta egna publikationer och under
rubriken Nyheter kommenteras aktuella artiklar om
FRA.
Under rubriken Om FRA, avsnittet FRA:s historia,
kan du testa om du har vad som krävdes för att få
jobb på FRA, kanske på din gamla arbetsplats, på
1940-talet och för värnpliktiga ända in på 1970-talet.

Jul
Det är flera veckor kvar till jul. Men styrelsen vill
ändå passa på att önska alla medlemmar en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt Coronafritt År.

