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Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Re: Nytt avtalsförslag SDHF för påseende 
2 meddelanden

Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com> 26 februari 2022 19:15
Till: Pernilla Flyg <Pernilla.Flyg@smtm.se>
Kopia: Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Hej igen!
Nu har vi lusläst avtalet och har lite synpunkter och frågor.
För enkelhetens skull har jag skrivit ner dessa på ett separat papper.
Hoppas du förstår!
Bästa hälsningar
Birgitta

Den ons 16 feb. 2022 kl 12:50 skrev Pernilla Flyg <Pernilla.Flyg@smtm.se>: 

Hej Birgitta,

 

Hoppas allt är bra! Här kommer nu ett nytt avtalsutkast för dig att kika på innan vi skickar original för påskrift.
Andemeningen är densamma som förut, men lite formalia och detaljer är ändrade/nytillkomna beroende på att det
har synkats med andra liknande avtal hos oss.

 

Ha det gott,

Pernilla

 

Pernilla Flyg 
Intendent Sjöhistoriska museet / Curator, Maritime Museum

  
STATENS MARITIMA OCH TRANSPORTHISTORISKA MUSEER / SWEDISH NATIONAL MARITIME AND TRANSPORT MUSEUMS 
Marinmuseum | Sjöhistoriska museet | Vasamuseet | Vrak – Museum of Wrecks | Järnvägsmuseet 
  
P.O. Box 27131 | SE-102 52 Stockholm 
Tel: +46 8 519 558 30 
  
www.smtm.se 
  
Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001. 
We are environmentally certified according to ISO 14001. 
  
Nu har vårt nya museum Vrak – Museum of Wrecks öppnat. Museet ligger på Djurgården i Stockholm, nära Vasamuseet,
och 
berättar om det världsunika kulturarvet på Östersjöns botten. Vrak.se  
  
Our new museum Vrak – Museum of Wrecks has opened. The museum is located in Stockholm, near the Vasa Museum,
and 
tells about the world-unique cultural heritage on the bottom of the Baltic Sea. Vrak.se 
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Pernilla Flyg <Pernilla.Flyg@smtm.se> 28 februari 2022 09:28
Till: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>
Kopia: Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>, Marco Alí <Marco.Ali@smtm.se>

Hej Birgi�a!

 

Tack för synpunkterna på avtalsförslaget, jag har skickat dem vidare �ll mina kollegor och så återkommer vi.

 

Hörde av Odd a� du frågat om a� hämta nycklarna �ll DTH på Vasa inför kommande helg. Jag  hoppas a� det har
löst sig. Odd sa a� det går bra a� lämna dem på Vrak e�eråt.

 

Vad gäller en av era synpunkter, angående närvaron på Dykmässan: det är en av mina marinarkeologkollegor,
Marco Alí, som kommer a� representera Vrak på mässan. Om det är något ni undrar över, kan ni mejla honom.
Jag skickar de�a mejl med kopia �ll honom, och därmed har ni varandras e-postadresser.

 

På återhörande,

Pernilla

 

 

Pernilla Flyg 
Intendent Sjöhistoriska museet / Curator, Maritime Museum

  
STATENS MARITIMA OCH TRANSPORTHISTORISKA MUSEER / SWEDISH NATIONAL MARITIME AND TRANSPORT MUSEUMS 
Marinmuseum | Sjöhistoriska museet | Vasamuseet | Vrak – Museum of Wrecks | Järnvägsmuseet 
  
P.O. Box 27131 | SE-102 52 Stockholm 
Tel: +46 8 519 558 30 
  
www.smtm.se 
  
Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001. 
We are environmentally certified according to ISO 14001. 
  
Nu har vårt nya museum Vrak – Museum of Wrecks öppnat. Museet ligger på Djurgården i Stockholm, nära Vasamuseet, och 
berättar om det världsunika kulturarvet på Östersjöns botten. Vrak.se  
  
Our new museum Vrak – Museum of Wrecks has opened. The museum is located in Stockholm, near the Vasa Museum, and 
tells about the world-unique cultural heritage on the bottom of the Baltic Sea. Vrak.se 
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