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 Hej igen alla Radioveteraner 

 
Välkomna åter till ett nytt spännande år, där vi i 

vanlig ordning inte riktigt vet vad som kommer att 

hända…  

Att vi i klubben oförtrutet fortsätter att arrangera 

aktiviteter för medlemmarna kan man dock lita på. 

 

Först dock ett sorgligt besked, styrelsemedlemmen 

och kamraten Agneta Öholm gick efter en tid av 

sjukdom bort sent i höstas. Agneta var en mycket 

uppskattad positiv ide´spruta med ett stort 

kontaktnät, och hon arrangerade under sina 6 år i 

styrelsen ett stort antal aktiviteter. 

2 styrelsemedlemmar deltog vid hennes begrav-

ning , och klubben gav enligt önskemål ett bidrag 

till Cancerfonden. 

 

Årets två första aktiviteter (besök på Arlanda 

och hos Knäckebrödsbagaren) blev snabbt full-

tecknade – vi hoppas på lika stort intresse även i 

fortsättningen. 

 

Årsmöte med middag onsdag 9 mars med 

start 16.00 på restaurang Micro Hof,   

Adress: Isafjordsgatan 16. 

  

Vi startar som vanligt årsmötet enligt nedan: 

  

FÖRSLAG TILL DAGORDNING: 

1.  Mötets öppnande 

2.  Fråga om mötet är behörigt utlyst 

3.  Val av protokollsjusterare 

4.  Val av ordförande och sekreterare för mötet 

5.  Verksamhetsberättelse och ekonomisk    

      berättelse         

6.  Revisionsrapport 

7.  Motioner 

8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

9.  Val av styrelse 

10. Val av revisorer 

11. Val av valberedning 

12. Fastställande av medlemsavgift 

13. Övriga frågor 

14. Mötet avslutas 
 

Och därefter serveras det diverse välsmakande  

maträtter och drycker. 

 
Anmälan till årsmötet senast 1 mars till Ulla 

Knutsson, 90knutsson@telia.com (eller telefon 

070-3788829) 
 

Förslag till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda 

senast 24 februari.  Valberedningen (Börje 

Blomroos 08-369723 och Conny Dahlfors 070-

8655170) ser alltid gärna förslag på nya 

styrelsemedlemmar. 

4 ordinarie ledamöter och en suppleant skall denna 

gång väljas. 

 

Besök på Kungliga Myntkabinettet tisdag   

19 april kl 13:00.     Adress: Slottsbacken 6 
 

Hemsida: http://www.myntkabinettet.se 
 

 Alla är vi intresserade av pengar, och nu får vi 

se hur det började från snäckor till kontokort … 
 

Guidningen kommer att visa 6 st separata 

utställningar och tar totalt 1-1.5 timme. 

All världens pengar.                                                                                                                                                      

Här visas myntets 2500-åriga historia. 

Sveriges mynt.                                                                                                                                                        

Sveriges tusenåriga mynthistoria. 

Plåtmynt och världens första banksedel.                                                                                                                   

Plåtmynt där vi får se bl.a. världens största 

koppar mynt som tillverkades i Sverige 1644 

(19,7kg ) 

Myntskatternas magi.                                                                                                                                             

Skattfynd i Sverige både på land och i hav.   

Spara i bössa och bank.                                                                                                                                                                       

Här är exempel hur vi sparade innan bankerna 

fanns och sedan hur de första sparbankerna 

startade. 

Medaljkonsten.  Utställningen om medalj-

konstens historia. Sveriges äldsta medalj gavs ut 

till Gustav Vasas begravning 1560. Vi kan 

också beundra de olika Nobelmedaljerna. 

 

Efter visningen går de som är intresserade av 

oss på ett cafe’, kanske Myntkrogen…..                                                            

Besöket på museet är avgiftsfritt.                                                                                                                          

Vi får vara max 40 personer.                                                                                                                                 

Icke medlem kan medfölja i mån av plats. 

 

Anmälan senast  8 april till Hans Öhlund.                                                               

hans.ohlund@comhem.se eller 0705162635. 
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Besök hos Rymdbolaget i Solna onsdag        

25 maj kl 13:00. 

Hemsida www.sscspace.com 

För er som vill veta mer om vad Sverige gör 

inom rymdteknologin kommer här en förnyad 

möjlighet att få besöka Rymdbolaget i Solna. Vi 

hälsade på hos dem år 2009, men gissa om det 

har hänt saker sedan dess,,,, 

Vi får inblickar i bland annat: vilka länder och 

organisationer de samarbetar med, vad de gör på 

Esrange i Kiruna, vilken teknologi man har 

bidragit med inom rymdforskningen fram till 

idag och vad man jobbar med just nu.        

Sverige är stora inom rymdteknologin, mycket 

större än du kanske tror. Här är tillfället att få 

veta den sanna omfattningen.   

Visningen börjar klockan 13:00 och beräknas ta 

1 till 1,5 tim. Max 30 personer kan deltaga. 

Vi samlas utanför Rymdbolagets entré på Solna 

strandväg 86 i Solna.  

Visningen är gratis för alla deltagare. 

Anmälan senast 16 maj till Olle Hellström. I 

första hand på mail olovh.ohm@gmail.com eller 

tfn 0858012546 (tala in ett meddelande) 

MEDLEMSAVGIFT 

 

Nu har det blivit dags att betala medlemsavgiften 

för 2016 för de medlemmar som inte redan har 

gjort det. 

Vi förväntar oss betalning senast 29 jan, i vanlig 

ordning till PLUSGIROKONTO  602 60 19 – 7 
 

Avgiften är oförändrat  150:- (vilket som ni vet 

ger ytterligare 200:-  i ren subvention från 

Ericsson). 
 

OBS: Glöm inte skriva namnet på medlemmen  
Inbetalningskort bifogas till de medlemmar 

som får bladet per snigelpost.  

Om någon mail-medlem behöver ett inbetal-

ningskort är det bara att kontakta Leif på 

leif.lasson@glocalnet.net  så ordnar han det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kista 2016-01-18 

Bosse,  Hans,  Helene,  Kerstin,  Leif,  

Pieter, Olle,  Tore och Ulla  
 

Nästa Medlemsblad beräknas komma ut 6 april 
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