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Bäste medlem i Flyg- och rymdtekniska Föreningen (FTF),

Årets verksamhet har till stor del präglats av förberedelser för kommande kongresser.

Förutom arbetet med vår ordinarie kongress (FT2019), som hålls den 8 - 9 oktober 2019

på Waterfront i Stockholm, lyckades vår delegation övertyga ICAS (International Council

of the Aeronautical Sciences) Exekutivkommitté att världskongressen 2022, skall hållas i

Stockholm, även denna gång på Waterfront. Våra konkurrenter var Milano och Manchester.

Delegationen bestod av Anders Blom och Anders Gustafsson, båda med långvarig erfarenhet

från ICAS, som presenterade ett gediget material som tagits fram av en arbetsgrupp i FTF.

Flyg- och rymdindustrin i Sverige är på stark frammarsch. Vi noterar särskilt förekomsten av

ett stort antal s.k. små och medelstora företag (SMF), vilka står för en ansenlig del av

forskningen och utvecklingen inom flyg och rymd. Många av dem har även internationella

partners, vilket leder till synergier på olika plan.

Vi räknar med sedvanligt stort deltagande på kongressen i höst, då vi förutom presentationer,

produktutställning och posters, även har plenarföredrag av högsta klass. Redan nu (december)

har vi fått klart från Saab, Airbus, NASA, Rymdstyrelsen, Clean Sky, franska DGA och tyska

BMWi LuFo om medverkan som plenartalare. Allt borgar således för en högintressant

kongress – abstracts kan lämnas till och med den 1 mars 2019 – se hemsidan för närmare

information www.ft2019.se.

För övrigt har ett antal intressanta föredrag genomförts under året, såväl i huvudföreningen

som i lokalavdelningarna. Vår redaktör Ulf Olsson i Trollhättan har även detta år skapat sex

synnerligen intressanta nummer av e-tidskriften Bevingat.

FTFs medlemsmatrikel 2018 finns att tillgå i pappersformat och den innehåller även allmän

information om Föreningen. Det är sannolikt den sista matrikeln i pappersformat, eftersom

distributionskostnaden numera är dubbelt så hög som produktionskostnaden. Vi delar ut

matrikeln, bl.a på föredrag och andra sammankomster i FTF.

Årsavgiften för medlemskap i FTF är fortfarande 150 kr och kan betalas, antingen via Plus-/

Bankgiro eller med Swish, se kontonummer för respektive lokalavdelning på hemsidan för

mer information.

Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År 2019!

Roland Karlsson
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