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Ordförande har ordet
Ända upp i Bergslagen har talgoxen börjat
signalera ut att våren är i antågande. Varför jag
vet det beror på att jag just kommit hem
därifrån. Det känns ju inte fel även om vinterns
sportlov är en uppskattad händelse för våra
skolbarn. Nåja – det här upprepas ju varje år så
det är väl inget märkvärdigt med det. Och nu
har det gått så långt att jag finner det naturligt
att – var jag än befinner mig – det dyker upp
någon med en krånglande dator som han/hon
vill ha hjälp med. Det här har förresten pågått
sedan början av 1960-talet.
Senast nu under mitt besök hemma i Bergslagen så kom en av byborna och berättade att;
”Det bara hoppar på skärmen”. När jag kom dit
och ”slog på strömmen” så funkade datorn
perfekt. Av erfarenhet så fick den stå på medan
vi drack kaffe och gick igenom alla skandaler
som varit sedan vi sågs senast. Men efter ett par
timmar fungerade den fortfarande och gör det
fortfarande hoppas jag.

Det här är ett fenomen som nog de flesta av
oss känner igen och som gör att man ibland får
en oförtjänt expertstämpel på sig.
På tal om experter ja! Nu är IT-CEUMs
förråd fullt av utrustning som ska identifieras
och ses över. Senaste tillskottet var en D23
FCPU som Järka, Rolf Hultqvist och undertecknad hjälpte Weimar och Magnus i ITCEUM-projektet att forsla från Gammalkil
(stället med Humpen, känd från Elektricitetsvisan) till förrådet i Linköping.
På annan plats i den här skriften efterlyser vi
er som har lust och möjlighet att hjälpa till med
det arbetet. Det gäller allt från uppsnyggning till
dokumentering. Vare sig du jobbade med tillverkning, installation, utveckling, programmering eller service är din kunskap värdefull i
sammanhanget. Det kan ju vara roligt att återse
sin ”ungdoms synder.” I alla fall verkar talgoxen gilla det!?
Lennart

Protokoll fört vid årsmöte med Föreningen Datasaabs Vänner
torsdagen den 4 december 2003. Plats: Fontänen, Västra vägen.
§1.Mötets öppnande
Föreningens ordförande, Lennart Pettersson, förklarade mötet öppnat och hälsade välkommen.
§2.Fråga om kallelse var utsänd i tid enligt stadgarna
Fastslogs att mötet behörigen utlysts enligt föreningens stadgar.
§3.Fastställande av dagordning
Följande dagordning fastställdes:
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Val av justeringsmän, tillika rösträknare
Styrelsens årsberättelse
Revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet
Val av styrelse för kommande verksamhetsår
Fastställande av medlemsavgift
Fastställande av nästa års budget
Behandling av motioner till årsmötet
Övriga frågor
Mötets avslutande
§4.Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Till ordförande för årsmötet valdes Lennart Pettersson och till sekreterare valdes Ulla-Greta
Malmqvist.
§5.Val av justeringsmän och rösträknare
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Göran Ekelund och Nils-Göran Gath.
§6.Styrelsens årsberättelse
Styrelsens årsberättelse och ekonomirapport för tiden 1 november 2002 - 31 oktober 2003, som
publicerats i föreningens medlemsblad nr 4, 2003, godkändes.
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§7.Revisionsberättelse
Revisionsberättelse för tiden 1 november 2002 - 31 oktober 2003 godkändes.
§8.Fråga om ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1 november 2002 - 31 oktober 2003.
§9.Val av styrelse, revisorer, förrådsansvarig, koordinator mot IT-Ceumprojektet samt valberedning
Ledamöter för 2 år:
Sekreterare
Ulla-Greta Malmqvist
omval
Kassör
Ole Martil Eliassen
omval
Ledamöter för 1 år;
Dokumentationssektionen
Viggo Wentzel
omval
Arkivsektionen
Sune Sjölund
omval
Seniorsektionen
Rolf Hultqvist
omval
Informationssektionen
Sven-Erik Järkelid
omval
Distribution
Lennart Karsberger
omval
Hemsidesektionen
Heike Bergsten
omval
Förrådsansvarig
Kaj Malmgren
omval
Koordinator mot
IT-Ceum-projektet
Tord-Jöran Hallberg
omval
(Ordförande Lennart Pettersson kvarstår, är vald på 2 år).
Revisorer:
Rolf Bergström
1 år omval
Karl Wilhelmsson
1 år omval
Valberedning:
Göran Löf
1 år omval (sammankallande)
Ellert Thunholm
1 år omval
§10.Fastställande av medlemsavgift
Beslutades oförändrad medlemsavgift (75:-).
§11.Fastställande av nästa års budget
Styrelsens förslag till budget för nästa verksamhetsår godkändes enligt följande:
Inkomster:
Medlemsavgifter
20.000:Bokförsäljning
10.000:Räntor
1.500:Summa
31.500:=========================
Utgifter:
Drift, allmänt
10.000:Informationssektionen
12.000:Seniorsektionen
2.000:Samlingar
2.000:Översättningsarbete
10.000:Macromedia Dreamweavewer
6.000:Summa
42.000:=========================
Årets resultat
SEK
10.500:§12.Behandling av motioner till årsmötet
Inga motioner förelåg.
§13.Övriga frågor
Viggo Wentzel förklarade posten översättningsarbete i budgetförslaget och berättade om planerna
på ett engelskt sammandrag av de utgivna böckerna, antingen i bokform eller som artiklar på
föreningens hemsida.
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§14.Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse varefter kvällen avslutades
med gemensam måltid.
Vid protokollet dag som ovan:
Ulla-Greta Malmqvist
Justeras:
Lennart Pettersson Göran Ekelund
Nils-Göran Gath
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EKONOMIRAPPORT, DATASAABS VÄNNER, KALENDERÅRET 2003
BEHÅLLNINGEN:

2003-01-01 :

Kr:

Portoförskott

2 986,00

Kassa:

2 405,00

Östgöta Enskilda Bank:

3 507,97

Stadshypotek Bank:

92 681,00

Obligationer:

0,00

Giro:

11 089,86
112 669,83

SUMMA:

Varav reservation

0,00

INKOMSTER:
Medlemsavgifter:

19 950,00

Boksektionen:

10 150,00

D rift, allmänt:

8 025,00

Informationssektionen:

0,00

Kontaktsektionen:

0,00

Samlingar:

0,00

D iv e rse bl..a. räntor:

1 152,31
39 277,31

SUMMA:

UTGIFTER:
Medlemsavgifter:

0,00

Boksektionen:

751,00

D rift, allmänt:

17 044,80

Informationssektionen:

18 581,20

Kontaktsektionen:

2 461,60

Samlingar:

2 014,00

D iv e rse :

0,00
40 852,60

SUMMA:

FÖRÄNDRING:
BEHÅLLNINGEN

-1 575,29
2003-12-31

:

Portoförskott

3 000,00

Kassa:

2 864,90

Östgöta Enskilda Bank:
Stadshypotek Bank:

3 515,28
100 826,00

Obligationer:
Giro:
SUMMA:

Varav reservationer:
Varav donationer:
Balans, bokprojektet:

Björsäter :

0,00
888,36
111 094,54

111 094,54

0,00
131 984,13
-46 278,55

2004-01-19

__________________ _______________________
O M Eliassen. (Kassör) Karl Wilhelmsson (Revisor)

______________________
Rolf Bergström (Revisor)
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Nytt år med Datasaabs Vänner
Projektet att skriva Datasaabs historia är nu slutfört vad gäller bokutgivningen. Men arbetet med att
fördjupa och sprida kunskapen om svensk datahistoria fortsätter. Datasaab-arkivet i Vadstena
kompletteras varje år, och föreningen hjälper det blivande IT-ceum att samla in och klassificera
historiskt intressanta föremål.
För att öka samhörigheten inom föreningen ger vi ut vårt medlemsblad och anordnar kulturellt
intressanta utflykter. Vår hemsida blir alltmer innehållsrik och gör föreningen känd i vida kretsar.
Allt detta bygger väsentligen på frivilliga, oavlönade insatser av medlemmarna. Men lite pengar
behöver vi ju, och vi hoppas därför att du även i år

betalar medlemsavgiften på 75 kronor. Använd gärna bifogade
inbetalningskort. Betalar du över internet blir kassören glad om du talar
om vem du är!
Till slut: Kanske har du intressanta prylar, dokument och fotografier från tidig dataålder
undanstoppade. Ställ dem i så fall gärna till föreningens förfogande. Eller engagera dig i
föreningens projekt. Vi behöver fler aktiva medlemmar.
Styrelsen för Datasaabs Vänner/Viggo

PS
Om du inte hittar något inbetalningskort med medlemsbladet, betyder det att du redan betalat
medlemsavgiften för 2004.
Om du vill köpa föreningens böcker kan du vända dig till
Lennart Karsberger
tel: 013-130701
e-post: lenkars@telia.com

Bildarkiv på hemsidan
De flesta av oss Datasaabare minns väl någorlunda bra de produkter vi jobbade med ”på den gamla
goda tiden”. Nu kan alla gå in på hemsidan och känna igen sina skötebarn igen. I ett Bildarkiv kan
man nu hitta många av de produkter som utvecklades och producerades av Datasaab.
I Bildarkivet finns även bilder på de första datorerna på Saab; SARA och SANK/D2, och senare
datorers släktskap med dessa framgår. Såväl den ”tunga” linjens system som affärssystemen och
bankterminalsystemen finns med i Bildarkivet, liksom printrarna, uttagsautomaterna och de
militära datorerna.
Bilderna är hämtade ur Datasaabs Historiska Arkiv på Landsarkivet i Vadstena. Vad det Historiska
Arkivet innehåller framgår också på hemsidan där du kan söka både i en enklare sammanställning
och i en Access-databas efter det du är intresserad av.
Bildarkivet rymmer för närvarande 65 produktbilder. Varje bild har lagrats dels i thumbnail-format
(för att ge snabb nedladdning), dels i fullformat (ca 800x600 pixels).
Gå in på vår hemsida och tag en nostalgi-tripp i Bildarkivet:
http://www.datasaab.se/
/ Heike Bergsten
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NU ÄR DET DAGS!
Att börja se över och snygga till den utrustning (och dokumentation m.m.), som har samlats i ITCeums förråd så att den är representabel då invigningen ska ske i början av december. Vi i Datasaabs
Vänner utgör en värdefull resurs när det gäller det arbetet.
Därför uppmanar vi alla, som har möjlighet, att bli med och hjälpa till.
Du är välkommen till ett informations- och uppstartsmöte onsd. 3:e mars kl. 10.00 vid
Teknikringen 1A i Linköping.
Efter information om hur man tänkt sig att utställningen skall se ut kommer vi överens om hur vi ska
lägga upp arbetet. Förutom arbetet ger det ju också tillfälle till samvaro med gamla kollegor.
Oavsett vad du jobbat (eller jobbar) med behövs din insats. Omfattningen av dina insatser bestämmer
du själv!
Vi ses den 3:e mars!
Lennart P.
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