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Verksamhetsberättelse för Datasaabs Vänner
verksamhetsåret 01/01 2012 - 31/12 2012
Allmänt.
Styrelsen har under året bestått av följande medlemmar:
Lennart Pettersson (ordf)
Göran Wahlström (sekr)
Kjell Johansson (kassör)
Heike Bergsten
Anders Vistby
Reino Floren
Rolf Hultqvist
Sven-Erik Järkelid
Lennart Karsberger
Weimar Sandell
Styrelsen har under året haft 4 möten. Föreningen hade vid årsskiftet 177 medlemmar.
7 medlemmar har tillkommit och 5 avsagt sig medlemskap under året och följande har avlidit : Ulf
Hytting och Ragnar Lindgren.
Stipendienämnden, bestående av Bernt Magnusson, Tord Jöran Hallberg, Kjell Johansson, Reino
Florén och Lennart Pettersson, har skickat ut inbjudan att söka DSVs stipendium till alla grund – och
gymnasieskolor i Östergötland, och 2 ansökningar kom in under 2012.
Tisdagsträffarna har pågått som vanligt.

Dokumentationssektionen.
Under verksamhetsåret har föreningen haft ett flertal telefonkontakter med personal på Riksarkivet/
Landsarkivet i Vadstena med anledning av lagring och underhåll av föreningens dokumentation. Vidare har vid ett personligt möte, vissa frågor beträffande förvaring, underhåll och ansvar av förenin gens arkiv klargjorts. Vårt arkiv omfattas inte av Riksarkivets regelverk beträffande lagring och dokumentation. Styrelsen har informerats om vilka åtgärder som kan vara lämpliga. Tester har genomförts
beträffande byte av systemtekniska dokumentationen av dokumentarkivet.
Anders

Informationssektionen
Under verksamhetsåret har 2 medlemsblad givits ut. Följande medlemmar har bidragit med artiklar:
Ben Wikman, Heike Bergsten, Bernt Magnusson, Arnold Norman, Dag Folkesson, Reino Florén, Anders Vistby och Gunnar Jensner. Ordförande Lennart har medverkat i samtliga nummer.
Redaktör: Sven-Erik Järkelid

Klubbsektionen.
Årsmötet 2012 genomfördes med 25 medlemmar närvarande. Efter årsmötet höll Göran Arvidsson
(Facit) en betraktelse över ”Facits uppgång och fall”.
Därefter intogs en matbit i Vagnhallen,
I stället för en julfest samlades vi, 36 glada medlemmar och hustrur, till en höstfest med mingelmusik av Nils Backer som även underhöll med berättelser om och av Jules Sylvain, Lasse Dahlqvist och
Kai Gullmar. Efter denna underhållning intog vi en god middag.

Hemsidan 2012
Den första april 2012 bytte föreningen webserver för hemsidan. Bytet medförde tillgång till dubbelt
så stort lagringsutrymme som tidigare. Kostnaden sjönk till ungefär hälften av vad vi betalade innan.
Bytet av server avlöpte odramatiskt med vänlig assistans av det nya företagets servicepersonal.
Fortfarande betalar föreningen för att äga två domäner: datasaab.se och datasaab.eu. Den senare bevakar vi i första hand för att hindra ett Indiskt företag med samma namn att ta den domänen.
Hemsidans besökfrekvens har ökat under hösten. Under sommaren hade vi ca 1000 besökare i månaden. Under hösten steg besöksfrekvensen gradvis till 1579 i november, för att som vanligt sjunka i
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december (1131).
Vännernas hemsida har länkats från mer än tiotalet andra platser på nätet. Bl.a. från flera sidor på
Wikipedia.
Hemsidan har under året speglat aktuella händelser bl.a.
- Referat från årsmötet, 29 mars.

-

Notis om Stipendieutdelning, 29 mars.

-

Tord Jörans artikel om Boris Hagelin, 3 april.

-

Referat från träffen på Hagdahls kök om regionens datorhistoria, 17 april.

-

Artikel om ”Lysators Gryning”, 23 maj.

-

Länk till Erik Bergstens film om Besk och D22, maj 2012.

-

Nya D21/D22 musikfile r från Persondatormuseét PC/M, 6 november.

-

Referat från besöket på Datamuseet IT-ceums spelkonstutställning, 8 november.

-

Referat från höstfesten 13 november.

-

Anders Wistbys artikel om Luciafirande på Platensgatan, 28 november.
/ Heike

Musei- och förrådssektionen.
Arbetet med bildarkivet har pågått under året 2012
Lennart P har ordnat det så att vi nu kan gå in med länk till en Googlesajt
och titta på bilder.
Det finns en demoversion som man kan aktivera från DataSaabs Hemsida.
Gå in och klicka på bildarkiv och sedan på Picasa så hittar ni demoversionen.
Vi har fått in Tord Jörans samlingar om datahistoria som nu finns i hobbylokalen
Vi har en del intressanta tekniska prylar i lokalen
Min uppgift blir att registrera och fotografera det som finns i hobbylokalen
för att senare kunna ta ett beslut om vad som kan skrotas.eller behållas
Weimar Sandell

Historiska nätverket
Under verksamhetsåret har fyra gemensamma samlingar med Dataföreningens östra krets och Datamuseet IT-ceum genomförts.
Aktiviteterna har haft temainnehåll som föreläsningar, digitala spaningar i eRegionen och insamling
av regionalt datorhistoriskt material. Antal deltagare har varierat från 10 till 100 personer.
17 april en samling på Datamuseet IT-ceum. Rubrik: Stum- eller ljudfilm.
Redan 2011 startade vi ett samarbete med museet för att spela in videofilmer med kända dataprofiler
inom regionen. Filmerna med Facit- och Luxurhistoria kompletterades under vintern 2012 med
SAAB- och Datasaab-veteranerna Viggo Wentzel och Tord Jöran Hallberg. En provvisning av filmerna genomfördes på museet den 17 april och ett 30-tal intresserade deltog.
8 november åter en samling på Datamuseet IT-ceum.
Rubrik: HJÄRTA SPEL, en hyllning till spelkuturen.

Ett 10-tal historievänner samlades för att lyssna till Thomas Cliffords presentation av museets utställning HJÄRTA SPEL. Utställning har uppmärksammats och kommer att visas på ett antal museer i
Sverige under 2013. Aktiviteten visar på värdet att samarbeta med Datamuseet IT-ceum och Öste rgötlands museum. Med andra ord; SAMVERKAN GER MERVÄRDE!

3

15 november inbjöds DSV till en aktivitet arrangerad av DFS IT-veteraner i Stockholm. ITuppfinnaren Håkan Lans föreläste om ”Innovation och internationell förlikning”.
Årets utflykt till Stockholm lockade endast 4 DSV -medlemmar. Vi som var där fick ta del av tankar
kring innovation och patent inom data och IT. Håkan Lans är kanske en av Sveriges mest kända personer inom data- och IT-utveckling.
I samband med besöket i Stockholm knöts många intressanta kontakter med IT-veteranerna inom
DFS och som förhoppningsvis ska leda till fler gemensamma aktiviteter.
20 november. Tema: Digital spaning i eRegionen på Visualiseringscenter C i Norrköping.
Ett 100-tal personer, därav flera DS-vänner, fyllde Visualiseringscenter till sista plats
Åter ett arrangemang där DSV inbjöds till ett fantastiskt arrangemang. Denna gång var Dataföreningen i Östra kretsen värd för en digital spaning i regionen. Fem framstående IT-profiler inom regionen
framförde sin syn på hur Data- och IT-lösningar inom en nära framtid kommer att påverka vår livssituation. Två av IT-spanarna har ett förlutet inom Datasaab.
Fortlöpande arbete med insamling av ”Datorhistoriska berättelser/minnen” inom regionen.
Samarbetet med Datamuseet IT-ceum, Östergötlands Museum och Dataföreningen Östra krets har
varit mycket uppskattat och vi avser att fortsätta att samarbeta även 2013.
Reino

Distribution
Till de medlemmar som inte har e-mail har de båda numren av medlemsbladet distribuerats i pappersform. Utskrift/tryckning har skett i DSVs lokal. 12 bokpaket och 1 ex. av Tema D21 har sålts under året.
Lennart Karsberger
Styrelsen

Proposition till årsmötet 20130305
Angående ändringar i reglerna för DSV stipendium.
Efter att ha fått in några stipendieansökningar ser vi att reglerna kan behöva kompletteras och förtydligas. Hur och i vilken omfattning sker bäst efter det att stipendienämnden behandlat årets ansökningar och skaffat sig en uppfattning om hur reglerna har tolkats av de sökande.
Därför föreslår styrelsen att den nuvarande stipendienämnden får i uppdrag att bearbeta och föreslå
ev ändringar i reglerna och att styrelsen får fullmakt att besluta om införandet av dessa.
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Resultaträkning 2012
INGÅENDE BALANS
2012-01-01:
Förskott
Kassa:
Handelsbanken:
Handelsbanken e-kapital
Fordran medlemsavg
SUMMA:
INKOMSTER
Medlemsavgifter:
Boksektionen:
Drift, allmänt:
Informationssektionen:
Klubbsektionen:
Hemsidesektionen:
Dokumentation, netverk:
Museisektionen
Diverse, bl. a. räntor:
SUMMA:

Budget 2013
Kr:
136,42
0,40
7 722,53
121 244,00
-1 000,00
128 103,35

17 700,00
1 214,00
66,00
0,00
11 350,00
1 800,00
0,00
0,00
2 330,00
34 460,00

17 700,00
500,00
0,00
0,00
11 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
30 200,00

100,00
0,00
2 655,40
294,00
11 308,00
3 640,00
0,00
244,20
540,00
0,00
18 781,60

0,00
0,00
3 000,00
300,00
11 000,00
1 840,00
0,00
1 500,00
0,00
20 000,00
37 640,00

15 678,40

-7 440,00

83,52
0,40
1 165,83
142 532,00
143 781,75

136 341,75

UTGIFTER
Medlemsavgifter:
Boksektionen:
Drift, allmänt:
Informationssektionen:
Klubbsektionen:
Hemsidesektionen:
Dokumentation, netverk
Museisektionen
Diverse ,bl. a. räntor:
Stipendier
SUMMA:
FÖRÄNDRING
UTGÅENDE BALANS
2012-12-31
Förskott
Kassa:
Handelsbanken
Handelsb e-kap
SUMMA:
KOMMENTAR

176
1
0
7
5
2
177

medl. har erlagt medl.avg för året 2012
hedersmedlem avgiftsbefriad
medl. har ej erlagt medl.avg för året 2012
medl. har tillkommit
medl. har avsagt sig medlemskap
medl har avlidit
medl 20121231

Linghem 20121231
Kjell Johansson
Kassör
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Valberedningens förslag till ledamöter/funktionärer
för 2013.
Ledamöter för 1 år:
Ordförande:

Lennart Pettersson

Omval

Arkiv Vadstena:

Anders Vistby

Omval

Klubbmästare:

Rolf Hultqvist

Omval

Redaktör Medlemsbladet:

Sven-Erik Järkelid

Omval

Distribution:

Lennart Karsberger

Omval

Redaktör Hemsidan:

Heike Bergsten

Omval

Museum och Förråd:

Weimar Sandell

Omval

Historiska Nätverk:

Reino Florén

Omval

Styrelsesuppleanter:

Sivert Westlund
Arnold Norman

Nyval
Nyval

Nils Hellström

Omval

Björn Johansson

Omval

Revisorer för 1 år:

(Sekreterare Göran Wahlström och Kassör Kjell Johansson är
valda på två år och kvarstår)

Stipendienämnd för 1 år
(utöver styrelseledamöter):

Bernt Magnusson
Tord Jöran Hallberg

Omval
Omval

/Valberedningen
Göran Löf och Bengt Magnhagen
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