
 

 

Radiobolagets Veteranklubb (RVK) 
Medlemsblad No 3  2018 

 

 

Hejsan alla 290 medlemmar. 

 
På grund av den nya lagen om GDPR kan vi inte 

längre få några datalistor från Ericsson med 

uppgifter om nya pensionärer…. 

Detta innebär att vi alla måste informera våra 

yngre kompisar om RVK (när dom går i pension 

alltså). 

I övrigt tror vi att våra medlemmar vet vad vi 

använder vårt medlemsregister till, men vid 

frågetecken går det bra att under hemsidans 

startsida slå upp “Personuppgifter GDPR” 

 

 

Då går vi över till höstens RVK-aktiviteter 

 

 

Den första har vi redan inbjudit till tidigare, men 

det går bra att anmäla sig ytterligare en vecka 

(fram till 6 sept) 

 

              
 

Efterlängtat återseende av ”Med blågula 

ögon” torsdagen 13 september 10.30 på  

biograf Grand, Sveavägen 45  

 

Anmälningar till Leif lassonleif@gmail.com 

(eller SMS 070 5440397) 

 För första gången kan vi även ta emot era an-

mälningar för familjemedlemmar, vänner och 

bekanta, minimiantalet är nämligen 40. 

 

Det subventionerade priset för medlemmar är 

100 kronor, övriga betalar 190 kronor, och vi vill 

ha in pengarna på plusgirokonto 602 60 19-7 i 

samband med anmälan.  

 

Övriga detaljer hittar ni i förra medlemsbladet 

som ni säkert sparat (annars på vår hemsida). 

 

 

 

 

Höstfest/extra årsmöte tisdagen 9 oktober 

14.00 (13.30) 
 

I år  o  er  år   stfest att  ga ru  i 

Restaurang Zenit. Zenit ligger i markplan i Kista 

Science Tower, med adress Färögatan 33, Kista,  

se nedanstående karta. 
 

 
 

För den intresserade har vi fått löfte om att åka 

upp på takterrassen på Kista Science Tower och 

få se utsikten över Kista mm.  

Tornet är 156 m högt med 32 våningar och har 

Sveriges snabbaste hiss med en hastighet på 5-6 

m/s.  
 

 idpun ten  r tisdagen den 9 oktober kl 13:30 

för dem som vill åka upp på takterrassen. Själva 

höstfesten startar kl 14:00. 
 

Klubben bjuder på ett glas mousserade dryck till 

fördrink, italiensk delikatess-tallrik, bröd, smör, 

lättöl/mineralvatten samt kaffe och kaka. 

OBS: Öl eller vin till måltiden betalas från 

och med denna fest av var och en.   
 

 nm lan senast den 25/9  till Margareta 
margareta.ahlqvist@telia.com (helst) eller per 

SMS till 070-375 2675. 

Vid anmälan vänligen ange eventuell allergi eller 

överkänslighet samt behov av rullstol för att 

komma upp till takterrassen. 
 

Årsmötet har en enda punkt på agendan, se vår 

förklaring sist i bladet 

 

 

Besök på Kungliga Musikhögskolan (KMH) 

tisdagen den 30 oktober kl. 11.00 
 

Vi får möjlighet att besöka KMHs nya Campus 

till en av världens äldsta musikhögskolor, 

grundad 1771. Det är flera fantastiska byggnader 

med mycket musik, utbildning och skapande 

verksamhet som är väl värda att besöka.   
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Den nya huvudbyggnaden med angränsande 

annex invigdes i februari 2017 och har fått stort 

intresse för både arkitektonisk och praktisk 

utfor ning.  Hu udbyggnaden  r ett ” us i 

 uset”  ed stora f nsterpartier so  o sluter en 

inre mer traditionell huskropp. Det finns flera 

konsertsalar i olika våningsplan och kontakterna 

med övriga delar av campus är helt inglasade.  

Nya KMH Campus var också nominerad till 

”Årets Stoc  ol sbyggnad 2017”. 
 

Lunch på KMH kan rekommenderas för de som 

vill och intas lämpligen runt 12.30 (efter 

studentrusningen) i den utmärkta restaurangen 

”O ta en”. Dagens lunc , salladsbord oc   affe 

för  95.-  
 

Adressen är Valhallavägen 105 och från 

närmaste T-bana ”Stadion”, uppgång 

Val alla  gen,  r det s yltat ”Musi   gs olan”. 

Parkering finns på Valhallavägen, men det kan 

vara svårt att hitta lediga platser. Vi träffas inne i 

receptionen 10.50  och vi får en guidad tur på c:a 

1 timme.  

Max antal personer för guidningen är 20 

medlemmar.  

Anmälan senast den 17/10 till Pieter på 
pieter.visser.sth@gmail.com eller med SMS  

till 0760 44 92 44. 

 

     
 

 
Julbord på Villa Godthem måndagen den 3 

december klockan 11.30 
 

Även i år har vi bokat vårt julbord på Villa 

Godthem – adress Rosendalsvägen 9 på 

Djurgården. 

 

Vi startar med ett glas glögg och därefter ger vi  

oss på julbordet. 

Priset är 495 kr, glögg ingår (ej kaffe) .* 

Övriga drycker betalas separat av var och en. 

 

Det blir som vanligt en subvention på 200 kr, 

som du som är medlem får i handen av  

Helene eller Elisabeth. 

 

              

 
Anmälan senast den 23 nov. till Elisabeth  

Mail: elisabeth.ernowpatay@gmail.com 

SMS : 0707 88 95 08. 

 

* OBS: Betalningen av 495 kr skall vara  

RVK tillhanda senast 26 november på  

PG: 6026019-7, skriv ert namn i 

meddelandefältet. 

 
 

Och här är förklaringen till det extra årsmötet. 
 

Mot bakgrund av att antalet medlemmar för 

första gången nu understigit 300, att våra  

tillgångar gradvis krympt (planerat) under 2017  

samt att medlemsavgiften har varit oförändrad  

under mer än 15 år så framkom ett förslag från  

medlemmarna om en höjning från 2019 till 200  

kronor.  Medelst handuppräckning visade sig  

detta förslag ha stor majoritet, varför förslaget  

alltså godkändes av årsmötet (helt enligt våra  

stadgar). 
 

        Vi i styrelsen har dock kommit fram till att en 

bättre och rättvisare lösning är vårt förslag att 

medlemmar som vill vara med på möten betalar 

en viss del av kostnaden (se inbjudan) . Detta 

ersätter alltså en höjning av årsavgiften – och  

         om detta behövs ett formellt beslut på årsmötet.  

 

 

 

 

Kista 2018-08-29 

Bosse, Elisabeth, Hans, Helene, Leif  

Margareta, Pieter, Olle och Sören. 

  
Nästa Medlemsblad beräknas komma ut  

under november månad  
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