
 

 

Radiobolagets Veteranklubb (RVK) 
Medlemsblad No 1  2014 

 

Hejsan alla 352 Radioveteraner. 

 

Är det månne någon som har upptäckt att tiden bara 

rusar iväg nu för tiden (men det kanske den gjorde 

även innan vi blev pensionärer……). 

 

Det känns som om det bara var några veckor sedan 

vi firade vårt 30-årsjubileum  med en stor vårfest, 

men ändå är det snart dags för vår nästa vårfest. 

 

Som tidigare indikerats kommer den alltså att gå av 

stapeln något tidigare än förra året, dvs 
 

Årsmöte med middag tisdag 1 april, start 16.00 

på restaurang Micro Hof, Isafjordsgatan 16 

Vi återgår alltså till våra välkända trakter i Kista, 

men beger oss alltså denna gång till den ”gamla 

RIFA-restaurangen”, vilken den minnesgode 

medlemmen förstås har goda minnen från.  

 

Vi startar som vanligt med 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. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 

8. Val av styrelse 

 

9. Val av revisorer 

 

10.  Val av valberedning 

 

11.  Motioner 

 

12.  Fastställande av medlemsavgift 

 

13.  Övriga frågor 

 

14. Mötet avslutas 

 

Anmälan till mötet senast 24/3 till Ulla Knutsson 

90knutsson@telia.com  (eller telefon 070-3788829) 
 

Förslag till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda 

senast 17/3. Valberedningen ( Börje Blomroos 08-

369723 och Conny Dahlfors 070-8655170) ser alltid 

gärna förslag på nya styrelsemedlemmar. 

 

Övriga RVK-aktiviteter under våren och framåt: 

 
 

Måndagen 28 april klockan 13.00 på Anders 

Hansers biograf på Kommendörsgatan 28. 

 

Med Bengan i Hälsingland – vårt senaste världsarv. 

Musikanten Bengan Janson tar oss med på en rundtur 

bland ett stort antal hälsingegårdar och vi får möta 

kända och okända allmogemålare som dekorerat de 

storslagna festsalarna med spännande måleri. Som 

förfilm visar han ” Världsarv i Sverige” där våra första 

14 världsarv presenteras 

 

Visningen kostar 100kr för medlemmar, 160 för gäster 

(betalas på plats). I priset ingår även ett glas vin eller 

alkoholfri dryck. 

Minantal 30 och maxantal 40 personer. 

Först till kvarn gäller. Anmälan senast 22 april  

per mail till agneta.oholm@swipnet.se eller till tfn  

073-5826866. 

 

Tisdag den 20 maj 14.00. Besök på Centrum för 

Näringslivshistoria, Grindstuvägen 48-50, Alvik 

  

Vi gör ett besök på Centrum för Näringslivshistoria 

och får veta lite om verksamheten och framförallt om 

Ericssons historia i arkivet, som vi också besöker. 

  

Centrum för Näringslivshistoria bevarar och presen-

terar näringslivets historia i Sverige. De visar hur 

överraskande aktuellt det förflutna är och hanterar över 

sjutusen företags historia på uppdrag av företagsled-

ningar och ägare och är världens ledande näringslivs-

arkiv. Där kan forskare, organisationer och företag 

hitta inspirerande historier bland miljoner fotografier, 

dokument, filmer och intervjuer med kända och 

okända företagare. 

  

mailto:90knutsson@telia.com


Vi kan vara max 2x20 personer, så först till 

kvarn........ Besöket kommer att ta 1-1,5 timme och 

betalas av föreningen. Vi kommer att serveras kaffe 

vid besöket och alla kommer att få tidskriften 

Företagsminnen.  

 

Anmälan senast 25 april till Kerstin Ljungblom 

kerstin.ljungblom@telia.com (helst) eller 0762-

389715 

  

hemsida:  http://www.naringslivshistoria.se/ 

 

 

Torsdag 12 juni klockan 16.30   

Besök på SVT, Oxenstiernsgatan 34 
 

Alla har vi nog en relation till TV och för de allra 

flesta är det genom att se på direktsändningar, 

inspelade program och filmer. Med andra ord är det 

mest som betraktare av ett färdigt material och för 

några kanske även som publik vid någon inspelning 

Men vad sker i andra änden?  

Nu har vi fått möjligheten att komma till en guidad 

introduktion av SVT och Public Service samt en 

rundvandring i bland annat studior, kontrollrum och 

dekorverkstad. 

Visningen börjar 16.30, är kostnadsfri, tar ca 1 

timme: Vi får vara max 40 personer (icke medlem i 

mån av plats). 

Närmaste T-bana Karlaplan ca 500 meter. Buss 4 

från Valhallavägen/Värtavägen stannar utanför 

Radiohuset. 

Anmälan senast den 30 maj till Bo Berglund 

bo.ja.berglundx@telia.com (eller telefon 076-

1039900) 

 

 
Tisdagen 26 augusti kl 13.00 Besök hos Odd 

Fellow Orden på Västra Trädgårdsgatan 11 A 

 

Vi fortsätter våra studier av ordensväsendet i 

Sverige och denna gång har turen kommit till Odd 

Fellow. Vi får ta del av ordens historia från starten i 

England, hur den spred sig till bl.a. USA, Tyskland, 

Danmark och Sverige och varför utvecklingen tog 

fart. I denna berättelse ingår livfulla skildringar av 

skråväsendets utveckling och Kungarnas och 

Adelsmännens Byggnationer från 1500-talet fram 

till våra dagar.  

Dessutom får vi naturligtvis en intressant inblick i 

ordens nuvarande verksamheter i Sverige och 

utomlands liksom en rundvandring i det vackra 

ordenshuset. 

 

Visningen börjar kl 13.00 och beräknas ta ca 1,5 tim. 

Max 30 personer kan deltaga. 

Vi samlas utanför Ordenshuset på Västra 

Trädgårdsgatan 11. 

 

Om intresse finns kan vi ta en fika efter visningen.  

 

Visningen är gratis för medlemmar. Icke medlemmar 

betalar 50 kr till Olle vid entrén. 

 

Anmälan senast 18 augusti till Olle Hellström. 

I första hand på mail:   olov.hellstrom@telia.com  

Eller tfn 0858012546.  (Tala in ett meddelande). 
 

 

 

 

Medlemsavgiften 

 

Slutligen har vi lagt märke till att det fortfarande finns 

ett mindre antal medlemmar som inte har betalat sin 

medlemsavgift för 2014. Ett inbetalningskort som 

bilaga till detta blad bör uppfattas som att klubben 

ännu inte har sett till avgiften… 

Kontakta Helene Klang Toivonen om du har några 

frågor eller kommentarer. 

heleneklangtoivonen@hotmail.com (eller 070- 

5221161) 

 

 

 

 

 

 

 

Kista 2014-03-03  

Agneta,  Bosse,  Hans,  Helene, Kerstin,  

Leif, Olle,  Tore och  Ulla  
 

 

Nästa Medlemsblad planerar vi att skicka ut 20/5 2014. 

 

Passa även på att bekanta dig med vår nya  hemsida, med 

adress       www.radiobolagetsveteranklubb.com 

 

Webb address: www.radiobolagetsveteranklubb.com    E-post: info@radiobolagetsveteranklubb.se    
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