Årsmötet 2004
Lördagen den 15 maj
samlades ett antal
tillresta entusiaster och
medlemmar i STSF på
L M Ericssons
minnesgård i Vegerbol.
Värmskog för att hålla
årsmöte. Vi bjöds på
kaffe och smörgås, en
välkommen
överraskning då många
av oss rest lång väg.
Deltagarna samlade framför minnesgården

Intendenten på minnesgården, Lars Liljestrand, berättade
sedan på ett mycket trevligt sätt om såväl Vegerbol som
LM:s uppväxt varefter den mycket imponerande
samlingen av gamla telefoner besågs. Alla föremål är från
den tid då LM fortfarande var aktiv i företaget, så det
finns många rariteter att se.

En av rariteterna i Värmskog

Årsmötesförhandlingar

Lunch

Efter en lunch på närbeläget
pensionat åkte damerna i
sällskapet till Klässbol för att
titta på linneväveriet och kanske
köpa något i deras
fabriksförsäljning medan övriga
återvände till vandrarhemmet i
Värmskog där
årsmötesförhandlingarna
inleddes.
Förhandlingarna löpte smidigt
under ledning av vår ordförande

under ledning av vår
ordförande och snart
var vi framme vid
den programpunkt
många sett fram
emot: Bytesmarknad
och auktion! Auktionsborden var välfyllda med allt från
fyndlådor till rariteter som en Ericsson
brandtelefon från
1800-talet och en
Monofon självväljare av bordmodell!
Så var det dags att
inta den av damerna

Några auktionsobjekt

tillredda middagen
med lämpliga drycker
till. Efter måltiden var
det tävlingsdags. En
tävling med
”telefonfrågor” som
verkligen satte kunskaperna på prov. Semifinalen vanns av
Henrik Lundin, inte
helt otippat, men också av en outsider familjemedlemmen Marita Blomqvist.
Finalen blev en raffAuktionsteamet in action
lande uppgörelse
med många kluriga frågor som tillslut togs hem av Marita, som fick ta emot hederspokalen av ordföranden Gunnar Modig. Kvällen avslutades traditionsenligt med historieberättande med Henrik L, Bosse M, och Denny W som huvudansvariga. Avslutningshistorien
drogs helt programenligt av Henrik!! Tyvärr lämpar sig ingen av dessa historier för
tryck, så till alla er som inte var där kan jag bara säga: Kom på mötena i fortsättningen,
ni missar mycket trevligt och lärorikt!
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