
NU KÖR VI! 
INBJUDAN TILL MEDLEMSTRÄFF ONSDAGEN 
DEN 8 DECEMBER KL 18 I SKOLANS 
TRANSTRÖMERRUM 
FSL genomförde den 30 september äntligen årsmötet 2021 IRL, som det tydligen heter 
numera. Styrelse valdes enligt valberedningens förslag och består av: 

Lars Fagerstedt, ordförande 

Jan Emmervall, vice ordförande 

Bo Lindörn, kassör 

Frank Waltersson, sekreterare 

Arne Kallin, klubbmästare 

Gunilla Nirman, klubbmästare 

Ingrid Lundberg, klubbmästare 

Den efterföljande ”slutsålda” middagen på van der Nootska palatset var mycket uppskattad. 

Styrelsen har sedan börjat planera verksamheter IRL. 

FÖRST BLIR DET EN TRÄFF MED SÖDRA LATINAREN OCH AMBASSADÖREN MATS 
ÅBERG ONSDAGEN DEN 8 DECEMBER KL 18 I TRANSTRÖMERRUMMET (tre trappor 
upp i skolan, hiss finns). Mats berättar diplomatiska minnen utifrån sin bok” Insläppt på VIP-
läktaren – Betraktelser från den diplomatiska sidlinjen” (se mer nedan) och minns kanske 
även ett och annat från skolan. Efter mötet går de som vill gemensamt till restaurang Esperia 
på S:t Paulsgatan, där var och en betalar för sig själv. 

Vi kommer senare att skicka ut information om portkod till dem som vill delta i träffen, och 
eventuellt även restaurangbesöket. Därför måste du anmäla dig om du vill delta. Gör då så 
här: 

ANMÄL dig per mejl till frank.waltersson@bredband.net eller per post till Frank Waltersson, 
Bällstavägen 190, 168 59 Bromma, senast den 29 november och ange tydligt om anmälan 
även gäller restaurangbesöket.  

Om du vill gå med till Esperia måste du också välja en av nedanstående rätter i förväg: 

Lammfilé eller filéer av havsabborre. Dessa rätter kostar drygt 200 kr. DU KAN ANGE DITT 
VAL AV RÄTT GENOM ATT SKRIVA KÖTT ELLER FISK I ANMÄLAN. 

Studiebesöket på NKS måste vi tyvärr skjuta på igen, eftersom det fortfarande råder 
besöksförbud på sjukhuset. 

mailto:frank.waltersson@bredband.net


Under våren 2022 planerar vi två aktiviteter: 

TORSDAGEN DEN 10 FEBRUARI KL 18 träffar vi Södra Latinaren och författaren Dan 
Fränkel. 

Dan talar kring sin bok ”Brevbärarens sista möte”. Den bygger på en verklig händelse, 
nämligen Södra Latinaren Bosse Janssons försvinnande. Han försvann spårlöst 1976. Detta 
är än idag ett olöst mysterium. Särskild inbjudan kommer senare men reservera dagen redan 
nu. 

FSL:s 92:a årsmöte äger rum torsdagen den 28 april kl 18 i Tranströmerrummet  med 
efterföljande måltid på närbelägen lokal. Särskild inbjudan kommer senare men reservera 
dagen redan nu. 

ALLA AKTIVITETER ÄR TILL FÖR FSL:s BETALANDE MEDLEMMAR. Har du ännu inte 
erlagt medlemsavgiften för 2021 så sätter du snarast in 200 kr på FSL:s plusgiro 53671-4.  

Styrelsen önskar alla medlemmar en coronafri fortsättning på läsåret. 

Med förhoppning om att vi ses snart igen! 

Styrelsen 

Gm LF 

OM VERKLIGHETEN BAKOM TV-SERIERNA ”DIPS” OCH ”CHERNOBYL” 

Mats Åberg har under nästan ett halvt sekel befunnit sig mitt i den verklighet som utgör 
bakgrund till TV-serierna. I sin bok berättar han om sina 42 år som diplomat. Från 
anställningsintervjuerna på UD, då han fick oväntad hjälp av Mumintrollet, till det märkliga 
avsked han fick av Rumäniens president Basescu, när han lämnade sin ambassadörspost i 
Bukarest.  


