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Svensk förening för flygteknik och rymdteknik
Huvudföreningen, Stockholm
The Swedish Society of Aeronautics and Astronautics
Main branch, Stockholm

Stockholm, 2021-01-22

Bäste FTF medlem,
Ett nytt år stundar för verksamheten i Flyg- och rymdtekniska Föreningen, FTF. Även vårt arbetssätt har, av kända skäl, blivit lite annorlunda än tidigare.
En unik händelse, 2020, är dock att en Lokalavdelning öppnades i Kiruna, vår ”Rymdhuvudstad”
med rymdbasen Esrange och Institutet för rymdfysik, IRF.
För övrigt fortgår planerna för den stora kongressen, ICAS 2022, med oförminskad energi. Vi
hoppas förstås på att kunna genomföra den i fysisk form på Stockholm Waterfront, den 4 – 9
september 2022. Detta är en alldeles särskild händelse för Föreningen och en stor ära att få
arrangera denna världskongress, som syftar till att främja informationsutbyte och skapa nätverk
mellan forskare och ingenjörer inom ”aeronautics”. Call for Papers publiceras i juli i år, på såväl
kongressens hemsida https://icas2022.com/ som vår egen hemsida http://ftfsweden.se/.
På hemsidan kan Du även hämta vår gedigna tidskrift Bevingat. Den är en unik e-tidskrift för
svensk flyg- och rymdteknik – sprid den gärna till andra som är intresserade av utvecklingen inom
flyg och rymd.
FTF finns numera även på sociala medier Twitter, LinkedIn och Facebook. Du som är med där
uppmanas att dela vidare och gilla de inlägg som görs och på så sätt sprida information om FTF.
https://twitter.com/ftfsweden
https://linkedin.com/company/ftfsweden
https://m.facebook.com/ftfsweden
Tyvärr har vi inte kunnat arrangera några föredrag eller seminarier under 2020, men vi räknar med
att kunna arrangera ett antal s.k. webbinarier under det nya året, inte bara för Huvudföreningen,
utan för hela FTF.
Om du är intresserad av att ideellt arbeta för vårt syfte, bör Du kontakta Din Lokalavdelning – vi
behöver fler engagerade medarbetare.
Till sist hoppas vi att Du vill fortsätta att stödja FTF, genom att betala Årsavgiften för 2021.
Med vänlig hälsning,
Roland Karlsson
Ordförande Huvudföreningen

Postadress/Postal Address
FTF
Box 357
S-101 27 Stockholm

e-mail:
sekretariat@ftfsweden.se
website:
www.ftfsweden.se

Bankgiro
769-3112
Swish
123 175 68 24

