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 Hejsan alla 325 Radioveteraner 
 

Välkomna åter till ett nytt år med RVK, ett år 

som vi hoppas kunna fylla med många trevliga 

aktiviteter. 

 

Först dock tyvärr en mycket sorglig nyhet, vår 

hedersmedlem Erland Forsén gick efter en tids 

sjukdom bort 12 december, strax innan han 

skulle ha fyllt 96 år. 

Erland var alltså den person som i enlighet med  

Åke Lundqvists önskan startade klubben år 

1983, och han var dessutom dess ordförande 

under klubbens första 19 år, ett oslagbart rekord.  

Titta på hemsidan om ni vill se hur det gick till. 

 

Sedan en liten försynt iakttagelse: Trots att vi 

tyckte oss vara alldeles väldigt tydliga  i vårt 

förra Medlemsblad om när det var tid att betala 

medlemsavgiften så var det den 31/12 hela 115 

medlemmar som inte hade betalat. 

Detta innebär att vi alltså än en gång måste gå  

ut med ett stort antal påminnelser (separata), och 

det har ni nog redan förstått är inte någon av våra 

favoritsysselsättningar, snarare tvärtom!! 
 

 

Och så äntligen dags att kika på de första nya 

aktiviteterna för året: 

 

 

Årsmöte med middag onsdag 22 mars med 

start 16.00 på restaurang Micro Hof. 

Adress: Isafjordsgatan 16. 

  

Vi startar som vanligt årsmötet med en liten 

välkomstdrink och sedan på det vedertagna 

formella sättet, med: 

  

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 som klubben bjuder på. 
 

Anmälan till årsmötet senast 13 mars till Ulla 

Knutsson, 90knutsson@telia.com (eller telefon 

070-3788829). Anmäl er mycket gärna i god tid, så 

att vi vet hur uppslutningen blir – det går alltid att 

avanmäla sig om tidsproblem uppstår. 
 

Förslag till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda 

senast 8 mars. Valberedningen (Börje Blomroos 

08-369723 och Conny Dahlfors 070-8655170) ser 

alltid gärna förslag på nya styrelsemedlemmar. 

Ordförande och 4 ordinarie ledamöter skall denna 

gång väljas. 

 

 

Onsdagen den 5 april kl 14:00. 

Putins visioner ett hot mot omvärlden? 

Plats: Amorinasalen i Sollentuna Bibliotek, 

Aniaraplatsen 2  

  

Ryssland blev mer och mer aggressivt under det 

gångna året med militära insatser på Krim, 

krigföring i Syrien, beslut om att bygga ut 

atombombsarsenalen osv. Vad vill egentligen 

Putin?  

Kom och lyssna på ett intressant föredrag om 

detta av Jan Leijonhielm, tidigare chef för 

Rysslandsstudier vid Totalförsvarets 

forskningsinstitut och ledamot av kungliga 

Krigsvetenskapsakademin. 

Anmälan senast den 24 mars till Olov 

Hellström i först hand på mail 

olovh.ohm@gmail.com eller tfn 08 58012546 

(tala in ett meddelande) 

 

Biblioteket ligger 5 minuters promenad från 

Sollentuna station genom Sollentuna Centrum, 

mittemot Scandic hotell. Gott om parkering. 

mailto:90knutsson@telia.com
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Heldagsbesök på Flygvapenmuseum i 

Linköping torsdag den 11 maj 2017 

  

Det blir ett besök på Flygvapenmuseet i 

Linköping som vi skrev om i höstens sista 

medlemsblad.  

Redan nu har vi 10 föranmälningar. Vi åker  

med lyxbuss ( bus4you ) men med individuell 

bokning. Var och en får alltså själv boka 

bussresan enligt information nedan, men vi 

träffas ombord på bussen och får tid att umgås 

även där. Bussen har fri wifi och sköna 

skinnfåtöljer så man kan också ta med dator eller 

en bok att läsa. 
 

Bussen avgår från Stockholm Cityterminalen 

(Klarabergsviadukten 70). Vi tar lunch när vi 

kommer fram i Linköping (Calle C) och får en 

guidad tur på flygvapenmuseet. Hemresa  sker 

vid 18-tiden. Bussresorna betalas individuellt, 

inträdet är gratis och klubben bjuder på enklare 

lunch och en guidad tur i museet. Det finns 

möjlighet till en lättare middag innan bussens 

avgång runt 18.30 Vi räknar med att vara åter i 

Stockholm runt 21.15. 

Låter det intressant? Anmäl omedelbart intresse 

till Pieter (SMS: 0760 44 92 44 mail: 

pieter.visser.sth@gmail.com) så att vi får en 

uppfattning om antalet deltagare. Kom ihåg att 

boka bussbiljetterna själva enligt reseinfo nedan. 

 

Flygvapenmuseum 

  

http://www.flygvapenmuseum.se/ 

Flygvapenmuseum är ett modernt teknik- och 
kulturhistoriskt museum med utställningar om 
militärflygets utveckling från det tidiga 1900-talets 
pionjärer fram till dagens JAS 39 Gripen.  

 

 

Flygvapenmuseum har också science center, 
flygsimulatorer och experimentstationer på tema 
flyg. På museet finns även butik, restaurang, 
faktarum och konferensmöjligheter. 
Flygvapenmuseum ingår i myndigheten Statens 
försvarshistoriska museer tillsammans med 
Armémuseum.  

Reseinfo.  www.nettbuss.se 

 

Bus4You avgår från Stockholm Cityterminalen  

kl. 9.15, torsdag 11 maj, och ankommer till 

Linköping Resecenter (Linköping Central)  cirka 

2 timmar  och 45 minuter senare. Pris för biljett 

t.o.r.  i 1:a klass (Plus) och senior (65+) är cirka 

300 kronor. Sträckan trafikeras av dubbeldäcka-

re med lyxfåtöljer i 2+1 konfiguration, totalt 

finns bara 36 platser i plus-klass på 

övervåningen, så det gäller att boka i tid*. 

 

Buss 13 från Resecentrum (Linköping Central) 

till Flygvapenmuseet tar 15 till 18 minuter och 

går var 20:e minut. Pris för enkelbiljett, senior 

är 20.- och pris för dygnsbiljett (Linköping) är  

för senior 50.- ordinarie pris, och 35.- med 

reskassa. Vi bör vara framme vid museet runt 

13.00. 

Lunch serveras på restaurangen invid museet och 

visningen börjar 14.00. En lättare middag kan ev. 

tas i centrala Linköping runt 17.00 innan avfärd 

18.35. Vi är åter i Stockholm runt 21.15. 

*OBS: Det går inte ännu att boka så långt fram i 

tiden, och busstiderna är just nu preliminära. Jag 

återkommer med besked till de som anmält sig så 

fort jag vet att det går att boka. Pieter 

   

 

Kista 2017-02-09 

Bosse, Elisabeth, Hans, Helene,   

Leif, Pieter, Olle, Sören och Ulla. 

  
Nästa Medlemsblad beräknas komma ut  

under maj månad 2017 

https://www.nettbuss.se/om-nettbuss/nyheter/dubbeldackare-goteborg-stockholm
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