Referat från Datasaabs Vänners årsmöte 2016
Till årets årsmöte samlades ett trettiotal medlemmar. Det var glädjande att se att även några
medlemmar som tidigare inte deltagit i våra träffar nu var med.
Mötet inleddes med att Johanna Palmér, VD för Östsvenska Handelskammaren, berättade om
handelskammarens verksamhet. Handelskammaren är en medlemsorganisation för företagen i
regionen och hjälper dem bl.a. att göra sin röst hörd hos politiker och beslutsfattare. Länk:
http://www.ostsvenskahandelskammaren.se/.
Till ordförade för årsmötet valdes Nils-Göran Gath och till sekreterare valdes Lennart Asplund.
Sivert Westlund gjorde en sammanfattning av årsredovisningen och berättade
om styrelsens arbete med att försöka föryngra vår förening och hitta former
för dess överlevnad på sikt.
Tre vägar för tänkbara framtida samarbeten har öppnats. Möten har hållits
med SAAB veteranerna. Vi inbjöds till deras trivselkväll och ett tiotal DSV:are
deltog. Sivert berättade också att möte hållits med Ericsson veteranerna som är en oorganiserad
grupp pensionärer från Ericsson. En samverkan med dem skulle kunna ge ett tillskott av yngre
pensionärer och möjligen stöd från Ericsson. Ett trettiotal Ericsson veteraner är redan medlemmar i
Datasaabs Vänner. En tredje tänkbar samarbetspartner är Dataföreningen Öst. Det är en livaktig
förening med många aktiviteter.
Reino Floren berättade om arbetet med våra stipendier till grundskole- och
gymnasieungdomar. Reino informerade om att i nästa nummer av medlemsbladet
kommer information om hur tidigare stipendiater har använt sina stipendiemedel.
Kjell Johansson gick igenom ekonomirapport och budget, som godkändes av
stämman. Han konstaterade också att stipendiekontot fyllts på med privat sponsring
nästan i nivå med 2015 års utdelning.
Valet av styrelse innebar inte någon förändring det kommande året, men både
Sivert och Lennart Asplund varskodde om att de kommer att avgå vid nästa årsmöte! Så här behöver
vi hjälp av nya krafter!
Sedan det formella årsmötet avslutats inbjöds till öl och macka samt kaffe med kaka. Det blev gott
om tid till trivsamt eftersnack och uppväckande av gamla minnen.
Vi tackar Rolf Hultqvist för arrangemanget och god förtäring!
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