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Årsmötet 2009-08-29 på Skansen.
Hjärtligt tack till alla medlemmar som var med på årsmötet. Ett speciellt
stort tack till vill vi rikta till våra kunniga och engagerade föreläsare Mikael
Dynesius, Fredrik Höjefält och Harry Sepp.
Årsmötet förlöpte enligt gällande dagordning. Vilka som ingår i styrelsen, valberedning
och revisorer kommer att offentliggöras när protokollet är justerat.
Mötet hölls i det trevliga och gemytliga Missionshuset. Värdinnan inledde med att berätta
om huset och dess intressanta historia.
Efter årsmötetsförhandlingarna föreläste Mikael Dynesius och Fredrik Höjefält om
isolatorernas historia och design samt även visade dessa från ett estetiskt perspektiv
med stora variationer i form och färg. Mängder av isolatorer från stora delar av världen
förevisades för en mycket intresserad publik av de båda entusiasterna.
Emellanåt avbröts föreläsningen av att Mikael tog fram fiolen och spelade en litet
vederkvickande musikstycke som ett litet inslag i den mycket lärorika och intressanta
föreläsningen.
Vi hade en underbar lunch i det gröna, bestående av rostbiff, potatissallad, grönsallad
och dryck som serverades till alla hungriga medlemmar.
När samtliga var mätta och nöjda tågade vi tillbaks till Missionshuset där nästa
föreläsning tog sin början. Det var Harry Sepp, dokumenterat framstående
överlevnadsexpert, som informerade om hur man skall klara sig olika typer av
krissituationer.
Vi gjorde en utflykt i det gröna för att studera och provsmaka olika ätliga växter
bl. a hundkex, groblad, kärleksört, rallarros, kardborren och han visade även tallbarr,
ekollon samt nypon.
Värdinnan för Missionshuset var mycket tacksam för att hon fått vara med hela dagen.
Hon framförde att det var det bästa årsmötet hon någonsin varit med på, med mycket
kunniga föreläsare och intressanta ämnen.
En medlemsförmån är att delta i utlottningen av årets bild. I år var motivet Tele- och
Posthusstolpen som är en av de sex detaljerade ritningarna som ritats av John-Lars de
Chasseur och omarbetats grafiskt av Bertil Engberg. Vinsten tillföll A-Service Trä &
Metall Folke Ackerman.
Bertil Engberg dokumenterade samtliga föreläsningar med videokamera.
En DVD-film kommer att sammanställas av filmat material.
Dagen avslutades med en vandrings längs TKHV:s uppförda Linje- Nätanläggning.
John-Lars de Chasseur har skrivit en fiktiv berättelse om Fjärdingsman Lars ”Larsa”
Jagare tillbakablick om Telekulturhistoriska Linje- Nät och Abonnentanläggning på
Skansen från slutet av 1800 –talet t.om 1910-tal.
Berättelsen kommer att publiceras inom kort på hemsidan. www.TKHV.se

