TELE- VETERANEN

TeleKulturHistoriska Veteranföreningen TKHV
Står för kunskap, kunnighet och vetande samt forskning om det förflutna

Medlemsinformation september 2008
www.TKHV.se

Hösthälsningar!
Hösten är i högsta grad närvarande och vi hoppas Du haft en bra sommar.
Föreningen har haft ett intensiv tid från sommaren och varit djupt involverade bl.a i olika
Kvalitets- och Säkerhetsfrågor. För stunden kan vi inte gå in djupare i dessa frågor, men
återkommer snarast när vi kan om detta.
Årsmötet har genomförts, men tyvärr fungerade inte det tekniska som tänkt att flera kunnat
deltaga via fjärrkommunikation som många uttryckt önskemål om. Men vi hoppas kunna lösa
frågan då det är svårt för många att närvara då reseavstånden är långa för många.
Mötet var uppskattat och gick i Samisk tema som en blick bakåt till det tyvärr inställda mötet i
Lycksele. Du kan läsa Årsmötesprotokollet på Hemsidan eller via E-post.
Föreningen planerar för studiebesök på Stentryckeriet i Huddinge som är ett Arbetslivsmuseum. Gammal tryckteknik knyter väl an till vår förenings arbeten inom kommunikation.
Här kanske vi kan samarbeta. Vidare planeras i något sammanhang visning av Isolatorer av
olika modeller och inte minst från andra länder. Detta kommer att visas av våra medlemmar
Fredrik Höjefält och Mikael Dynesius som har imponerande samlingar som de redan började
samla på i sin barndom. Utomlands är samling av olika Isolatorer ett stort intresseområde.
Föreningen söker med ljus och lyckta lämpliga lokaler anpassade till vår ekonomi, för möten,
och förråd samt förhoppningsvis för framtida utställning.
Vi har ett stort problem genom att John-Lars de Chasseur som länge varit sjuklig, meddelade i
samband med Årsmötet att han inte klarade Sekreterarollen längre, men skulle försöka hjälpa
till med alla andra frågor som han sköter. Sekreteriat, Sakkunnig i Teletekniska frågor, m.m.
Men uppgiften ökar allt mer och omfattar dagligen inte sällan ett 20-tal telefonsamtal om dagen
och ofta lika många E-brev. Ofta är det Teletekniska komplicerade frågeställningar.
Då bör man komma ihåg att John-Lars utöver detta är engagerad i Släkt- och Bygdeforskning,
"handikappfrågor" och där han i det sistnämnda ofta får rollen att skriva åt andra samt fungera
som "medmänniska" och medlare m.m .
Därför när nu John-Lars blivit än sämre sedan årsmötet söker vi någon som kan axla hans
mantel, men det är et mycket svårlöst problem då John-Lars har en mycket gedigen erfarenhet
och kunskap om tele- och elteknik.
Som synes har insprängda Versalerna blivit röda i ordet EL i TELE. Detta av flera skäl.
Dels för att hedra en kollega inom Elområdet som avlidit då han fått ström genom kroppen.
Frågan om hur detta kunnat gå till utreds och där är föreningen inblandad genom John-Lars,
som blivit tillfrågad p.g.a hans kända kompetens inom Tele- och El.
Dessutom vet vi att flera av våra medlemmar arbetar inom såväl TELE som EL och markerar på
detta sätt att EL i alla former får säkert rum inom föreningen.
Styrelsen är tacksam för att Du fortsätter att sprida budskapet om föreningen till din
bekantskapskrets och dina arbetskamrater.
Dessutom är det en viktigt att fortsätta med insamlandet av telekulturhistoriska föremål.
Se vidare under föreningens hemsida ”Efterlyses” www.TKHV.se
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