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Bäste medlem, 

 

Tack för att Du stöder Flyg- och rymdtekniska Föreningen, FTF.  

 

2019 var ännu ett bra år för svensk flyg- och rymdteknik. Föreningens syfte är att gagna den 

flyg- och rymdtekniska verksamheten i landet och som medlem hjälper Du oss att driva dessa 

frågor.  

 

Årets stora händelse var vår internationella kongress FT2019 i oktober i Stockholm, som 

arrangerades tillsammans med Innovair. Med 330 deltagare, varav ca sextio utländska, 140 

tekniska presentationer och tretton plenarföredrag av ledande personer från svenska och 

internationella företag och institutioner, blev kongressen en stor framgång. Till detta bidrog 

även en intressant utställning av produkter och tjänster från ledande företag och SMF:er.  

Presentationer, plenarföredrag m.m. kan hämtas från hemsidan www.ftfsweden.se.   

 

På hemsidan kan Du även hämta vår gedigna tidskrift Bevingat och en nyhet är att vissa 

artiklar lyfts fram på startsidan redan innan publiceringen.  

 

Under året har även ett antal andra föredrag hållits. I huvudföreningen har vi till exempel 

prövat lunchföredrag på KTH, vilket slagit väl ut och hjälper till att informera om Föreningen 

för studenterna.  

 

FTF har fått förtroendet att vara värd för ICAS (International Council of the Aeronautical 

Sciences) kongress, år 2022, som lär bli minst dubbelt så stor som våra egna kongresser.  

ICAS syfte är att främja ett fritt informationsutbyte inom flygteknik och samlar ett trettiotal 

medlemsorganisationer från hela världen. Förberedelserna inför ICAS 2022 kongressen börjar 

redan efter nyår.  

 

Om du är intresserad av att ideellt arbeta för vårt syfte, bör Du kontakta Din lokalavdelning – 

vi behöver fler engagerade medarbetare. 

 

Flyg- och rymdtekniska Föreningen önskar Dig en God Jul & ett Gott Nytt År 2020!  

 

Roland Karlsson 

Ordförande Huvudföreningen 
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