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Konvent 2020 tyvärr 
inställt p.g.a. rådande 

omständigheter.

Ordinarie föreningsstämma 
uppskjuten p.g.a. alltför 

få anmälningar.

En digital ordinarie Föreningsstämma 
planeras att hållas oktober 2020. 
Information om hur stämman skall 
genomföras kommer senare.

OBS! Redan utskickade möteshandlingar 
gäller även för stämman i oktober. 

Mottagande av föreningsinformation via e-post!
I tider som dessa har det blivit viktigare att snabbt och enkelt kunna komma i kontakt med varandra.
För att få aktuella mail-adresser till er medlemmar och ett godkännande för mailutskick önskar vi nu 
att alla som vill och känner sig trygga i att ta emot och hantera e-post, registrerar den mail-adress som 
ni vill att styrelsen ska använda sig av i kontakt med er. Detta gäller även er som registrerat en mail-
adress tidigare.

I meddelandet skriver ni även att ni 
accepterar att ta emot föreningsinformation utsänt via mail.

Att kunna skicka ut föreningsinformation digitalt sparar pengar för Slagruteförbundet då portot skjutit 
i höjden och vi bidrar även till en bättre miljö. 

Skicka era svar till:  medlemsregister@slagruta.org

Stort tack!

/Styrelsen 

Kallelse till Extra Möte 
25/7-2020

för val av ny styrelseordförande

Dagordning
§ 1 Mötets öppnande.
§ 2 Val av mötesordförande.
§ 3 Val av mötessekreterare.
§ 4 Val av två protokolljusterare, tillika  
      rösträknare att justera mötesprotokollet 
      tillsammans med mötesordförande.
§ 5 Upprättande av röstlängd.
§ 6 Fråga om mötet blivit i behörig ordning 
       utlyst.
§ 7 Dagordningens fastställande.
§ 8 Val av ny styrelseordförande
§ 9 Mötets avslutande.

Se sid 3 !



2

Svenska Slagruteförbundet
   info@slagruta.org
   Plusgiro: 472895 - 2
   www.slagruta.org
   Organisationsnummer: 874001-1195

För 2020 gäller
Medlemsavgift: 325:-/år 
         (efter 1 juli, 180:-)
Ungdomar under 20 år: 100:-/år
Familjemedlem (ej tidning): 100:-/år
Medlemsavg utanför Sverige: 425:-/år

                             Styrelse och funktionärer
Ordförande: Bengt Norberg, ordforande@slagruta.org
Kassör: Christina Eliasson, kassor@slagruta.org
Sekreterare: Dan Nyström, sekreterare@slagruta.org
Ledamot/medlemsregisteransvarig: Anita Elmerfeldt medlemsregister@slagruta.org
Ledamot/redaktör: Magnus Lundström, redaktor@slagruta.org
Suppleant/Webmaster: Roland Karlsson, webmaster@slagruta.org
Materialförvaltare:  Agne Olausson
Valberedening:  Ann Henemo (sammankallande), Anne-Marie Carlsson, Agne Olausson
valberedning@slagruta.org

Skicka material till Slagrutan !  redaktor@slagruta.org

Manusstopp 2020: 
•	 höstnumret, 23/8
•	 vinternumret 25/11

Ansvarig utgivare: Bengt Norberg

Innehåll
3 Ordförande har ordet
3 Kallelse till Extra Möte 25/7-2020 kl. 15:00
4 Valberedningens förslag till ny styrelseordförande
4 Slagrutekurs på Uttringe 5 – 6 september 2020
5 Benkerlinjen
8 Sexkantsfönster
10 En mamma kramar sin son, som är äldre än henne själv...
14 Fornsök, när du trodde att du hade koll på allt....
18 En liten berättelse om vad som kan hända i en energicirkel
19 FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING på SSFs Extra Möte 2020-07-25
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Benkerlinjen
Paul Holmberg

Jag mätte bredden på Benkerlinjen (trippellinje) vid fullmåne den 8 maj 2020. Jag gjorde ett protokoll (se 
nedan). Är bekymrad för den lilla fria rutan som är igen i mitten. Den har dessutom ett dubbelkryss i sig.
Benkerrutan är idag ca 25 gånger mindre än år 1953, alltså 25 gånger mer linjer och kryss. Orsaken till detta 
anser jag är mobilstrålningen. Därför anser jag att Slagruteförbundet skulle samarbeta med de elöverkäns-
liga.

Mätprotokoll av Benkerlinjens bredd

Plats:Vikingagatan 7C 21,  sovrum
Tid:8 maj 2020  12:45  (fullmåne)

c/c nordgående centerlinjer för  Benker  177cm
(49+46+37+45=177)

c/c Benker till AGS 54/60, 45 cm 
Holm/ Tor

c/c Benker till AGS 60/62/70, 49 cm 
Tor/Hartmann/ Odin

Holmlinjens bredd 60 cm
Torlinjens bredd 30 cm

Benkerlinjens totala bredd 90+60 cm = 150 cm
Mätning många år tidigare gav 208 cm

Märk att i mitten av Benkerrutan blir det en öppen 
plats mindre än 30x30 cm. I den är det ett dubbel-
kryss !

Plats: VG 7C21    
Tid: 22 maj 2020  19:40 (nymåne)
   
Benkerrutans bredd v/ö 169 cm 
(41+47+39+42 cm)    
     
c/c mittlinje-sidolinje 2x22 cm 
     
AGS 54 bredd 2x26 cm 
     
Benkerlinjens bredd totalt 44+52 cm= 96 cm


