
Frykholmska släktföreningen
har nöjet att inbjuda till

SLÄKTMÖTE
 

Lördag 24 september 2022
i Stockholm

VÄND FÖR MER INFO ->

Äntligen - efter 5 år

Om svar anhålles snarast men senast 28 april



Förra släktmötet hölls i Karlstad 2017 då föreningen fyllde 70 år. Nästa
möte skulle egentligen hållits fyra år senare, men fick senareläggas på
grund av pandemin. 

Så nu möts vi lördagen  den 24 september - och då blir det också 75-
årsjubileum för föreningen.

Vi träffas i Sjöfartshusets festvåning i Gamla Stan i Stockholm
(Skeppsbron 10) där vi inleder med sammanträde klockan 11.30 och äter
en mycket vällagad lunch klockan 13.30. Därefter kaffe, umgänge och
underhållning fram till klockan 17.00.

ANMÄL DIG SNARAST!
Vi behöver ha din preliminära anmälan senast 28 april helst via formuläret
på hemsidan:  www.frykholmska.se/stockholm2022 
Du kan även anmäla dig via telefon till ordförande Maria Rosén 
(073-698 98 00)

I lokalen får maximalt 80 personer plats så först till kvarn gäller. Slutgiltig
anmälan genom betalning senast 5 augusti.

VAD KOSTAR DET?
Lunchen kostar 700 kronor per vuxen och då ingår välkomstskål, förrätt,
varmrätt, vin, kaffe och pralin. Barn under 18 år som önskar vuxenlunch
betalar 400 kr. Barnmeny för 175 kronor. Kom ihåg att betala din
medlemsavgift samtidigt: 200 kr för nästa fyraårsperiod.

Vi vill få med fler yngre! Bjud med barn och barnbarn så att fler får lära
känna sina släktingar.

Varma hälsningar från styrelsen.

https://www.frykholmska.se/stockholm2022/


VIKTIG INFORMATION
Till dig som är medlem i Frykholmska släktföreningen eller är ättling till
klockare Nils Olof Frykholm (1686-1742)

Om du inte redan är medlem i släktföreningen:
Anmäl dig som medlem på hemsidan www.frykholmska.se/medlem/ och
betala in avgiften: 200 kronor per person för en fyraårsperiod, gratis för
barn under 18 år. Medlemsavgift betalas även av make/partner/
medföljande som är med på släktmötet. 

Om du är medlem i släktföreningen:
Kom ihåg att förnya ditt medlemskap genom att betala in avgiften senast
28 april till postgirokonto 38 37 55 - 6. Avgiften är bara 200 kronor per
person för en fyraårsperiod, gratis för barn under 18 år. Medlemsavgift
betalas även av make/partner/medföljande som är med på släktmötet.
Kom också ihåg att uppdatera dina personuppgifter med adress, e-
postadress och telefonnummer.
Du kan göra detta på hemsidan www.frykholmska.se/medlem - där finns
även information om hur du betalar medlemsavgiften.

Kallelse och dagordning
Släktmötet hålls 24 september 2022 i Stockholm i Sjöfartshusets
Festvåning på Skeppsbron 10 i Gamla stan. Detta utskick är också
formell kallelse till släktmötet. Dagordning kommer att finnas tillgänglig
på hemsidan i god tid före släktmötet.

Anmälan till släktmötet
Anmäl dig senast 28 april genom att fylla i formuläret på hemsidan: www.
frykholmska.se/stockhom2022 - eller genom att skicka e-post till
föreningens ordförande: maria@mariarosen.se . Om du inte har tillgång
till dator kan du ringa till Maria på telefon 073-698 98 00
Kom ihåg att ange namn och adress på alla du anmäler samt ålder på
barn och ungdomar. Viktigt att du anmäler dig i tid. Vi kan ta in maximalt
80 personer i lokalen.

https://www.frykholmska.se/medlem/
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Betalning 
Lunchen kostar 700 kronor per person och då serveras en meny av
mycket hög kvalitet med välkomstskål, förrätt, varmrätt, vin, kaffe och
pralin. Barn under 18 år betalar 400 kronor om de vill ha vuxenlunch,
annars finns enklare barnmeny för 175 kronor. Föreningen står för dryck
i rimliga mängder. Betala in kostnaden för samtliga deltagare som du
anmält till föreningens postgirokonto 38 37 55 - 6 senast den 5 augusti. 

Uppdatera släktregistret
För att vi ska hålla släktregistret aktuellt vill vi gärna att du rapportera nya
uppgifter om dig och din närmaste släkt. Du kan göra detta på
hemsidans formulär: www.frykholmska.se/uppdatera - eller genom att
skicka e-post till föreningens ordförande: maria@mariarosen.se

Med de bästa släkthälsningar från er styrelse
Maria Rosén, ordförande

Kontaktuppgifter till styrelsen:
Maria Rosén, ordförande, tel 073-698 98 00
e-post maria@mariarosen.se
Martin Frykholm, v. ordförande, tel: 073 - 540 10 68
e-post: martin.frykholm@gmail.com
Bjarne Frykholm, sekreterare, tel: 070 - 296 01 72
e-post: bjarne@frykholm.net
Bengt Telland, v. sekreterare, tel 070 - 522 89 00
e-post: bengt.telland@gmail.com
Ingela Lundén, skattmästare, tel 073 - 312 21 73
e-post: ingela.lunden@gmail.com
Birgitta Lagercrantz, tel: 070 - 722 17 32
e-post: birgittalagercrantz1@gmail.com 
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