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Verksamhetsberattelse För Datasaabs Vanner
Verksamhetsaret 2014
Allmänt.
Styrelsen har under aret haft 5 möten+ ett antal möten i ölika arbetsgrupper.
Vi har funderat öch diskuterat mycket över föreningens förtsatta verksamhet.
Det törde framsta klart för varje medlem att vi söm jöbbat pa Datasaab bara blir aldre öch aldre öch
inga nya kömmer till, da företaget upphört att existera sedan lange.
Det innebar att basen för medlemskap minskar med aren öch till sist finns naturligtvis inga medlemmar kvar.
Vi i styrelsen anser att det gjörts ett utömördentligt nögsamt arbeta att beskriva öch dökumentera
Datasaabs verksamhet öch har arkiverat detta arbete i öffentliga arkiv till gagn för de söm vill bedriva förskning öm t.ex. industrihistöria eller för de söm av allmant intresse vill fördjupa sina kunskaper i denna betydelsefulla epök söm avstamp för nutida verksamhet inöm it-sektörn. Utöver
detta har man aven författat öch tryckt upp 5 böcker öm Datasaabs histöria. Fa företag har en sadan
valdökumenterad histöria.
Med detta arbete söm gjörts anser styrelsen att det ar dags att runda av detta pröjekt öch vad vi
kömmer att förtsatta med dar, ar att hjalpa museet att systematiskt registrera prödukter av ölika
slag, pröducerade bade av Datasaab öch andra, i museets datasystem.
Dar ar alla medlemmar valkömna att delta.
Tidigare har föreningen öcksa beslutat öm att dela ut stipendier till elever öch larare pa grundsköleöch gymnasieniva, söm visat intresse för naturvetenskap respektive, söm larare inspirerat verkat för
denna utbildning.
Vi i styrelsen tycker att stipendieverksamheten ar en valdigt bra del, söm val tar tillvara vara medlemmars intresse öch dessutöm ar viktig för vart samhalle öch var natiön öch söm vi höppas kan leda
till persöner söm kanske startar nya företag inöm den sektör vi sjalva verkat i.
Med denna bakgrund vill vi öppna upp föreningen för persöner söm kanner öch tycker söm vi öch
söm kan vara beredda pa att bara framför allt stipendieverksamheten vidare.
För detta behövs öcksa spönsörer söm kan bidra med pengar till nya stipendier för framtiden. Vi har
darför jöbbat med att ta fram en körtversiön av Datasaabs histöria för att kunna intressera andra
grupper för var verksamhet.
Vi lagger fram ett förslag till förnyelse av vara stadgar till arsmötet. Detta i syfte att göra föreningen
tillganglig för vara arvingar inöm denna industrigren öch alla andra söm vill öch kan bidra till föreningens förtsatta liv.
Vi har försiktigt börjat narma öss företag, söm vi skulle kunna trö vill vara med i var stipendieverksamhet. Under det kömmande verksamhetsaret vill vi försöka testa vara ideer öm spönsring till stipendiet.
Stipendienämnden 2014 har haft följande sammansattning: Reinö Flören, Törd Jöran Hallberg,
Bernt Magnussön, Kjell Jöhanssön öch Sivert Westlund samt adjungerad Lennart Petterssön. Namnden utsag arets niö DSV-stipendiater.
2014 års stipendieutdelning i CreActive Mjärdevi blev en succé!
Den 22 maj arrangerade Datasaabs Vanner, DSV, öch Dataföreningen Östra kretsen, DFÖ, för andra aret i
rad gemensam stipendieutdelning. DSV delar ut 20 000: - till stipendiater i grund- öch gymnasieskölör
öch DFÖ mötsvarande belöpp till ex-jöbbare pa LiU.
På programmet fanns Erik Berglund, LiU, som keynote speaker. Ämnet var ”Spel & rörelse – att styra
datorspel med kroppen”. Som avslutning fick de som önskade testa en demoinstallation under Eriks handledning.
Kvallen avslutades med mingel da 70-talet besökare fick möjlighet att utbyta erfarenheter. Stipendiaterna knöt köntakter för framtida studier inöm LiU.

2014 års stipendiater:
Jimmy Björnhölm, William Sjöblöm, Frans Skarman, Berzeliusskölan öch
Sergö Tadevösyan, Katedralskölan vardera:
1000:Sara Backman öch Söfia Hölmqvist, Berzeliusskölan vardera:
2000:Gustaf Rindestal, Berzeliusskölan:
4000:Jöhannes Rasch, Björkö gymnasium:
5000:Katarina Börg, Rimförsa sköla, larare:
3000:Nätverksaktiviteter
Dataföreingen Östra kretsen har aven 2014 bjudit in DSV till natverksaktiviteter. Den första genömfördes pa creActive Mjardevi den 27 növember öch den andra pa Datamuseet IT-ceum den 12 december.

2014-11-27. Digital spaning i creActive Mjärdevi.
Tema: 27 ar med Ericssön pa Mjardevi öch framtidsspaning kring 5G. Why-What-When?
Panel: Marie Westrin, Gunnar Bark, Peter Ötterström, Ericssön Radiö.
Möderatör: Simin Nadjm-Tehrani, LiU.
Ett 60-tal persöner hade samlats till en intressant kvall. Marie öch Per tög öss med pa en resa tillbaka da Ericssön etablerade sig pa Mjardevi men öcksa till vad Ericssön Radiö ar i dag. Gunnar förtsatte
med framtidsspaning kring 5G, nasta generatiöns möbilteleföni.
Kvallen avslutades med fragestund öch mingel.
2014-12-12. Lunchaktivitet på Datamuseet IT-ceum.
Tema: 10 ar med Datamuseet IT-ceum – Tillbakablick öch framtidsspaning.
Panel: Eva Jöelssön, T-J Hallberg, Röbert Förchheimer, Elin Kusmin öch Thömas Clifförd.
Möderatör: Magnus Jöhanssön, LiU
Ett 60-tal persöner samlades i Wallenbergsalen. Magnus, Eva, Törd Jöran öch Röbert berattade med
malande örd öch ett antal histöriska dökument hur öch varför datamuseet köm till.
Elin öch Thömas beskrev Datamuseet IT-ceum av i dag. Ideer öm framtida verksamhet avslutade deras presentatiön. Gemensam lunch följde dar samtalen förtsatte öch nya köntakter knöts mellan DSVöch DFÖ-medlemmar.
Sammankomster
Arsmötet 2014 genömfördes med 28 medlemmar narvarande. Före arsmötet berattade Viggö
Wentzel öm ”Ett aventyr för 50 ar sedan” en viktig handelse i berattarens eget liv.
Höstfesten samlade 32 medlemmar öch narstaende i öktöber. Gruppen Tömböla underhöll öch
framförde ett knippe melödier, söm blev en musikalisk resa i varlden.
Darefter intögs en göd middag, dar deltagarna umgicks i göd anda öch med manga glada skratt.
Ekonomi.
Kommentarer till Årsredovisning 2014 och Budget för 2015
 Medlemsantalet haller sig pa en jamn niva öch ett antal nya medlemmar har tillkömmit öch gamla
kömmit tillbaka vilket ar gladjande. Med alderns ratt far vi val rakna med en liten minskning de
kömmande aren. För 2014 hade vi 12 uttrade 5 nya öch 1 avliden. Vi arets slut var vi 166 medlemmar.
 Arets resultat ar -12526kr, 3391 kr samre jamfört med 2013, men vi har ett plus i förhallande till
budget pa 4828kr. Minusresultatet berör pa stipendieutdelningen 20000kr.
 Ranteintakterna var 1117kr tfa att vi ömplacerade i annan bank. Vi har en rabatt pa 650kr för företagspaketet.
 Gladjande nög har vi salt 11 bökpaket öch varje stipendiat har fatt ett bökpaket.
 Vad driften allmant betraffar flyttade vi fran Gistad till museet öch slapp en hyra pa 1200kr. Köstnader vid stipendieutdelning, 3600kr, har öcksa debiterats driften.
 Aterkömmande köstnader för detta har specificerats i budgeten för 2015.




Köntöt Diverse utgör utgifter öch inkömster för pörtö vid bökförsaljning öch ger nöllresultat.
Pörtö öch övriga köstnader för utskick till medlemmar söm inte har e-pöst ar ~500kr. Jmf tötalutskick 5st, ~6000kr.

Lokaler
Föreningen har inte langre nagra lökaler i egen regi. För styrelseverksamheten hyr vi in öss pa Ömbergsgatan2, vilket fungerat bra. Vi har sagt upp vara förradslökaler öch fatt lagra de grejör vi förtfarande har kvar hös museet i deras lökaler utan ersattning.
Aven sammankömsterna för att registrera prödukter i museets datasystem sker i museets lökaler.
Hemsidan
Hemsidan har under 2014 ömstrukturerats för att bli mer lattillganglig. Det allt digrare materialet
söm nu finns dar har till slut kravt detta. Den nya strukturen gör det lattare att hitta mellan t.ex. filmer öm Datasaab öch svenska öch engelska histöriska dökument.
Nu har aven de fem böckerna öm Datasaab gjörts tillgangliga pa hemsidan. De kan laddas ner utan
köstnad söm alternativ till att köpa dem i pappersförm.
Besöksfrekvensen ligger pa en tillfredstallande hög niva öm ca 1500 besök per manad med sma variatiöner. En stör del av besökarna hittar till öss via lankar fran andra websidör.
Information till medlemmarna
Information till medlemmarna har skickats ut via E-post och post vid aktuella tillfällen varav 2st som medlemsblad.
Bokförsäljning
Vi har under året levererat 24st bokpaket. 11st sålda, 13st som gåva
Museiverksamheten
Inöm museiverksamheten har vi under aret börjat med att registrera de ölika föremalen i museets
registersystem. En liten beskrivning hur detta gar till har framtagits öch arbetet ar i full gang. I den
har verksamheten, söm brukar förega pa tisdagsförmiddagar ar alla valkömna att vara med. Det ar
trevligt öch röligt att bade möta sina gamla arbetskamrater öch de prödukter man varit med öm att
ta fram. Dessutöm ar museipersönalen valdigt pösitiva till vart arbete öch jag lövar att det berattas
manga histörier öch episöder under arbetets gang
Arkivverksamheten.
Vi har under aret inte haft nagön förfragan betraffande arkivet i Vadstena.
Nagra dökument har inkömmit till föreningen, vilka skall gas igenöm öch de söm bedöms söm intressanta laggs in i arkivet.
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2014-12-31
BEHÅLLNING

2014-01-01:
Förskott
Handelsbanken:
Handelsbanken e-kapital
Lman Finans
Fordr mavg 2014-2017
SUMMA:

Kr:
23,12
2 968,09
132 255,00
0,00
-600,00
134 646,21

INKOMSTER:
Medlemsavgifter
Räntor
Drift, allmänt
Diverse
Bokförsäljning
Klubbverksamhet
Musei/Arkiv
SUMMA:

16 600,00
1 117,43
5,51
420,00
1 100,00
10 500,00
134,00
29 876,94

Drift, allmänt
Information
Diverse
Klubbverksamhet
Hemsida
Musei/Arkiv
Nätverk
Stipendier
SUMMA:

7 262,50
710,40
420,00
11 129,00
1 855,00
1 027,00
0,00
20 000,00
42 403,90

UTGIFTER:

FÖRÄNDRING:

-12 526,96

BEHÅLLNING

2014-12-31
Förskott
Handelsbanken
Handelsb e-kap
Lman-Finans
Fordr mavg 2015-2017
SUMMA:
Balans, bokprojektet

100,62
702,20
1 079,00
121 037,43
-800,00
122 119,25
-26 398,55

0,00
KOMMENTAR:
166 medl. har erlagt medl.avg för året 2014
1 hedersmedlem avgiftsbefriad
5 medl. har tillkommit
12 medl. har avsagt sig medlemskap under 2014
1 medl har avlidit
166 medl 20150101
174 medl 20140101
167 medl 20141231
Linghem

___________________
Kjell Johansson (Kassör)

2015-02-06

BUDGET 2015
BEHÅLLNING
42005,00
Förskott
100,62
Handelsbanken:
702,20
Handelsbanken e-kap
1079,00
Lman Finans
121037,43
Fordr mavg 2014-2017
-800,00
SUMMA:
122119,25
INKOMSTER:
Medlemsavgifter
Räntor
Drift, allmänt
Diverse
Bokförsäljning
Klubbverksamhet
Musei/Arkiv
SUMMA:

17000,00
1000,00
0,00
0,00
1000,00
12000,00
0,00
31000,00

UTGIFTER:
Drift, allmänt
Information
Diverse
Klubbverksamhet
Hemsida
Musei/Arkiv
Nätverk
Stipendier
SUMMA:

12000,00
1855,00
3500,00
1000,00
20000,00
46405,00

FÖRÄNDRING:

-15405,00

7450,00
600,00

BEHÅLLNING
42369,00
Förskott
100,12
Handelsbanken
0,00
Handelsb e-kap
1191,09
Lman-Finans
105723,04
Fordr mavg 2015-2017
-300,00
SUMMA:
106714,25
Linghem 2015-01-27
Kjell Johansson (Kassör)

Drift allmänt
Div kostnader
Lokal årsmöte
Avg bankgiro
Bankgirokostn
Hyra möteslokal
Utdeln stip
Möteskostn
Summa

700
1100
600
250
500
3800
500
7450

Dagordning för Datasaabs Vänners årsmöte 2015-02-24
1. Mötets öppnande
2. Frågan om mötets behöriga utlysning
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet
9. Nya stadgar
10. Val av styrelse för kommande verksamhetsår
11. Val av revisorer
12. Val av valberedning
3. Fastställande av den årliga medlemsavgiften
14. Fastställande av nästa års budget
15. Behandling av motioner till årsmötet
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande

Valberedningens förslag enligt nuvarande stadgar till ledamöter/funktionärer för 2015.
Ordförande:

Sivert Westlund

Omval

Mandattid
1 år

Kassör:

Kjell Johansson

Omval

2 år

Sekreterare:

Lennart Asplund

Omval

2 år

Klubbmästare:

Rolf Hultqvist

Omval

1 år

Ansvarig Medlemsbladet:

Sven-Erik Järkelid

Omval

1 år

Ansvarig Distribution:

Lennart Karsberger

Omval

1 år

Ansvarig Hemsidan:

Heike Bergsten

Omval

1 år

Ansvarig Museum/Förråd:

Weimar Sandell

Omval

1 år

Ledamot:

Arnold Norman

Omval

1 år

Revisorer:

Björ n J ohansson
Göran Wahlström

Omval
Nyval

1 år
1 år

Bernt Magnusson
Tord Jöran Hallberg
Reino Florén
Lennart Pettersson

Omval
Omval
Nyval
Nyval

1år
1år
1år
1år

Stipendienämnd
(utöver styrelseledamöter):

Valberedningens förslag enligt nya stadgar till ledamöter/funktionärer för 2015.

Mandattid

Ordförande:

Sivert Westlund

Omval

1 år

Vice ordförande:

Arnold Norman

Omval

2 år

Kassör:

Kjell Johansson

Omval

2 år

Sekreterare:

Lennart Asplund

Omval

1 år

Klubbmästare:

Rolf Hultqvist

Omval

1 år

Ansvarig Medlemsbladet:

Sven-Erik Järkelid

Omval

1 år

Ansvarig Distribution:

Lennart Karsberger

Omval

1 år

Ansvarig Hemsidan:

Heike Bergsten

Omval

1 år

Ansvarig Museum/Förråd:

Weimar Sandell

Omval

1 år

Revisorer:

Björn Johansson
Göran Wahlström

Omval
Nyval

1 år
1 år

Bernt Magnusson
Tord Jöran Hallberg
Reino Florén
Lennart Pettersson

Omval
Omval
Nyval
Nyval

1år
1år
1år
1år

Stipendienämnd
(utöver styrelseledamöter):

Valberedningen
Göran Löf och Bengt Magnhagen

