
 

 

 
 
 
 
 
Höst 2012!   Programpunkter 
 
Cosmonovas teknik onsdagen den 14 november kl. 18.00 
Visningen är begränsad till 20 deltagare. Samling vid kassorna. 
Anmälan till henrik@atmer.se eller 08-768 32 68 senast den 7 november. 
 
Lars Jonsson utställning Närvaro på Waldemarsudde torsdag 10 januari kl. 18.00  
Lars kommer att guida oss genom utställningen. Samling utanför entrén kl. 17.45 
Max 30 deltagare. Kostnad 150: - inkluderar entré och guidning. 
Anmälan till henrik@atmer.se eller 08-768 32 68 senast den 3 januari. 
 
Brusewitz ateljé i Roslagen våren 2013  
Studiebesök i Brusewitz ateljé med dottern Charlotte Brusewitz som guide. 
Vi återkommer med mer information om detta på vår hemsida och i mejl. 
 
RMV vill ha din E-postadress! 
Det ekonomiska klimatet påverkar även RMV:s ekonomi. Styrelsen försöker så långt möjligt dra 
ned på sina kostnader för administration och medlemsservice. T.ex. är RMV:s kostnader för 
direktutskick till medlemmarna onödigt stora (brev, porto etc.). I vår strävan att hålla ned 
kostnaderna och effektivsera medlemsarbetet behöver vi din hjälp. Vi tror att de allra flesta 
medlemmarna i RMV har tillgång till dator och därmed också en e-postadress. Vi vill därför 
naturligtvis använda oss av möjligheten att ge dig nödvändig medlemsinfo via elektroniska 
utskick. Har du inte fått mejl den senaste tiden bör du uppdatera oss. Anmäl din e-postadress nu 
till henrik@atmer.se  
 
Nytt medlemskort 
Nu är Riksmusei Vänners medlemskort klart och bifogas i detta brev till de medlemmar som 
betalt för 2012. Har du inte fått medlemskort men vet att du betalt, hör av dig. 
 
Plastkortet ska kompletteras med ett kvitto (namn och år) som mailas ut när avgiften är betald. 
Detta kvitto visas tillsammans med medlemskortet vid museibesök. Denna förändring genomförs 
fr.om. medlemsåret 2013. Saknar ni mejl skall kvitto på inbetalning användas i stället. 
 
Förlorat medlemskort ersätts till en självkostnad 30: - som då först sätts in på pg eller bg. 
 
Glöm inte att betala in medlemsavgiften för 2013 senast 15 februari. 
Vårt pg är 971-2 vi har även ett bg 5786-9893  
Glöm inte att ange ditt namn och din adress (samt mejla din epostadress). 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
Medlemsavgifter för 2013.  
Vuxen 150 kr 
Familj 250 kr 
Stödjande medlem/förening: 450 kr 
Ständig medlem (fysisk person) 2250 kr  
Juniorer - alla upp tom 18 år går in gratis på museet, dess föredrag och utställningar. 
 
Riksmusei Vänners hemsida. Den måste Ni besöka! 
http://www.riksmuseivanner.se 
 
På NRM:s hemsida kommer bland annat programbladet att finnas. www.nrm.se   
Här kan man också beställa museets nyhetsbrev:  
http://www.nrm.se/besokmuseet/handerpamuseet/nyhetsbrev.85.html 
 
Riksmusei Vänners senaste exkursion. 
 

 
 
 
Med vänlig hälsning  
 
Henrik Atmer  
Ordförande RMV 
 
 


