
 

  

Officerares  2017-09-15  
Ideella Stödförening 
OISF 

 
  Kallelse till höstmöte - 100 års jubileum   
  
  Föreningens medlemmar kallas till höstmöte tillika jubileumshögtidlighet på,   
  Karlbergs slott, fredagen den 27 oktober 2017 med start kl 1600. 

Programmet består av föredrag som genomförs i samlingssalen i Fysborgen samt middag i 
slottet. Fysborgen är belägen väster om västra valvet i Idrottshuset.  
Föredragen omfattar läget i Sverige och omvärld vid Föreningen för Pensionerade 
Officerares (FPO) tillblivelse hållet av Professor Lars Ericson Wolke, samt en exposé över 
FPO – OISF utveckling från start till dags dato hållet av styrelseledamoten Johan Molin.  

 
15 15-16 00    Samling i samlingssalen/ Fysborgen 
16 00       Föredrag mm enligt ovan startar (platser intagna i god tid) 
17 15              Avslutning (kort information) och förflyttning till slottet 
Ca 17 30         Drink och inköp av snaps- och avecbongar i barerna. Pris för snaps/  
                        respektive avec 60 kr. Jämna pengar bör medföras alternativt kan kontokort 
                        användas. Vill du göra ytterligare köp under middagen så görs detta i baren 
                        alternativt via servitör.  
Ca 18 15         Till bords i ritsalar och artillerisal – (enligt översiktlig placering) 
Ca 20 30         Taffeln bryts; kaffe (och avec) i pelarsalar och rikssal 
Senast 23 00   Baren stängs – uppbrott. Del av Arméns musikkår medverkar under aftonen 
Måltiden består av: (drink) - Förrätt: toast Skagen – öl 
- Huvudrätt: cognacsglacerat ankbröst, fänkål, potatisädelostkaka – vin 
- Kaffe och liten chokladbrownie 
 
Klädsel: Kavaj (mörk kostym) 

  Anmälan om deltagande insänds till Mats Söderberg, Ellagårdsvägen 135, 187 45 Täby 
  före 2017-10-12 med bifogad anmälningsblankett eller genom e-post - oisf@swipnet.se   
  Använder Du e-post kommer Du få kvittens på att anmälan har kommit fram.  

 
Anmälan till middagen bekräftas genom insättning av kuvertpriset 300 kr på 83279 
(clearingnummer-Swedbank), 9242338961 (kontonummer-mottagare Mats 
Söderberg) före 2017-10-12 – (glöm ej ange Ditt namn). Avanmälan senast 2017-10-19 
medför återbetalning av kuvertavgiften. 
 
Resanvisningar: T-bana eller buss linje 4 till S:t Eriksplan för fotgängare, därefter en 
promenad längs Rörstrandsgatan. T-bana till Stadshagen, som är närmast för taxi och även 
promenad ”bakvägen” till Karlbergs slottsväg). Karlbergs station är indragen! 

  Varmt välkomna.   
  På uppdrag av ordföranden  

 
 
Johan Molin/ Jubileumsansvarig 



 

  

 
 Officerares    

Ideella Stödförening 
OISF 
 

 
OISF 100-års jubileum 
Anmälan till föreningens jubileumsmöte med föredrag och middag, på  
Karlbergs slott med början i Samlingssalen i Fysborgen fredagen den 27 
oktober 2017 kl 1600. 
 
Insänds till Mats Söderberg, adress – se nedan, före 12 oktober  
Deltar i                                         Kryssa i tillämplig ruta 
 
 
Föredrag och middag             

     
 
Endast middag 
 
 
Namn (textat): …………………………………………………………………… 
 
Förband eller personalkår: ………………….. 
 
Telefon bostad: ………………….        Mobiltel: ………………………… 
 
Personnummer: ……………………     E-postadress: …………………………… 
 
Adress för att skicka in anmälan:  OISF 

Mats Söderberg 
Ellagårdsvägen 135 
187 45 Täby 
 

 
E-postadress för anmälan (alternativ):  oisf@swipnet.se  
Anmäler Du Dig via e-post, kontrollera att Du får en kvittens på att Din anmälan 
kommit fram! 
 
Följ eventuell information på hemsidan www.oisf.se . Vid överanmälan meddelas 
detta vederbörande.  


