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Verksamhetsberättelse för Datasaabs Vänner
Verksamhetsåret 2015
Allmänt.

Styrelsen har under året haft 6 möten samt ett antal möten i olika arbetsgrupper.
Vi har funderat och diskuterat mycket över föreningens fortsatta verksamhet och hur vi på olika tänkbara sätt antingen kan utveckla föreningen för att få in nya och yngre medlemmar eller att samverka
med andra föreningar eller att gå ihop med någon annan förening.
När Ni läser under rubriken Våra framtidsfrågor nedan kan Ni förstå att vi i styrelsen ömsom känt oss lite
deprimerade och ömsom optimistiska. Höstfesten blev ju överraskande positiv och vi lyckades värva 10
nya medlemmar, beroende på att vi bjudit in Ericssonveteranerna och vår ändring i stadgarna gör ju det
numera möjligt för dem att bli medlemmar i vår förening.
Kampen för att hitta en framtid för föreningen fortsätter med oförminskad energi men påverkar tyvärr
vår ork till att försöka ordna andra intressanta verksamheter för våra medlemmar. Att stipendieverksamheten utvecklas så väl är naturligtvis ett glädjeämne för föreningen och vi är positiva till att hitta en långsiktig lösning för stipendiet tillsammans med en extern organisation.
Sammankomster.
Årsmötet 2015 genomfördes med 18 medlemmar närvarande. Efter årsmötet berättade Nils Alkner, läkare och pensionär om ”Ledsamt och lättsamt i vården. En 50-årig tillbakablick. Därefter intogs den sedvanliga rundgången.
Höstfesten samlade hela 53 medlemmar och vänner i oktober. Joakim Johansson, känd från farser och
revyer i Linköping roade oss på temat ”Från koja till slott”. Därefter intogs en god middag.
Medlemsblad.
Under året har vi gett ut tre medlemsblad, där vi försökt ge medlemmarna information om föreningen
och också skrivit om de medlemmar, som lämnat oss genom dödsfall.
Annan information har gått ut via E-post.
Museiverksamhet
Inom museiverksamheten har vi under året i stort sett varje vecka samlat ett antal medlemmar och fortsatt med att registrera olika föremål i museets registersystem. Den här verksamheten brukar föregå på
tisdagar och alla som vill och tycker det är intressant är välkomna att delta i verksamheten. Museet är
verkligen positiva till vårt arbete och vi har också ett litet avtal med dem om att sälja våra böcker i receptionen i museet.
Hemsidan
Under året har vår hemsida speglat föreningens verksamhet med reportage och länkar till aktuella händelser.
Besöksfrekvensen ligger stabilt hög med i snitt 2700 besök per månad under 2015, vilket kan förklaras av
att det inte bara är våra medlemmar utan även sökmotorer och uppslagsverk (t.ex. Wikipedia) som länkar till vår sida. Populärast att läsa är historiska dokument om Datasaab´s produkter och vilka som jobbat
där.

Ekonomi

EKONOMIRAPPORT, DATASAABS VÄNNER 2015-12-31
Verksamhet
BEHÅLLNING 2015-01-01
Förskott
Handelsbanken:
Handelsbanken e-kapital
Lantm Finans
Fordr mavg 2015-2017
SUMMA:
INKOMSTER:
Medlemsavgifter
Räntor
Drift, allmänt
Information
Diverse
Bokförsäljning
Klubbverksamhet
Stipendier
Musei/Arkiv
SUMMA:
UTGIFTER:
Medlemsavgifter
Drift, allmänt
Information
Diverse
Bokförsäljning
Klubbverksamhet
Hemsida
Musei/Arkiv
Stipendier
SUMMA:
FÖRÄNDRING:
Exkl stip
BEHÅLLNING 2015-12-31
Förskott
Handelsbanken
Handelsb e-kap
Lman-Finans
Fordr mavg 2016-2017 mm
SUMMA:

100,62
702,20
1079,00
121037,43
-800,00
122119,25
16700,00
266,73
1404,51
0,00
495,00
1500,00
15200,00

Stip.konto

0
0

34,35

15200
0,00
35566,24

15234,35

0,00
11631,75
280,00
495,00
0,00
14200,00
1670,00
2618,00
20000,00
50894,75

0

-15328,51
4671,49
222,00
4614,58
0,00
56404,16
-2550,00
58690,74

*1
15234,35

63334,35 *2
63334,35

*1) 20000 utbetalat fr verksamhet till stipendiater
*2) 40000 överfört fr LF, 8100 överfört för bokförsäljning 2011-2015 till LFST
KOMMENTAR:
173
1
167
17
4
5
166
167

medl 2015-12-31
hedersmedlem avgiftsbefriad
medl. har erlagt medl.avg för året 2015
medl. har tillkommit varav 8 ej betalar f 2015
medl. har avsagt sig medlemskap under 2015
medl har avlidit
medl 2015-01-01
medl 2014-12-31

Kommentarer till Årsredovisning 2015.
 Medlemsantalet för 2015 har ökat. Vi har fått 15 nya och 2 tidigare medlemmar har kommit tillbaka. 4 har begärt
utträde och 5 har avlidit. Vi årets slut var vi 173 medlemmar. Medlemsavgiften för medlemmar som tillkom efter
vår höstfest bokförs enligt styrelsebeslut som avgift för 2016.
 Redovisningsmässigt har vi delat upp bokföringen i två delar.
En för löpande verksamhet och en för stipendiekontot.
Stipendierna, 20000kr har för innevarande år av praktiska skäl belastat verksamheten.
8100kr för sålda bokpaket 2011-2015 har överförts från verksamhet till stipendiekontot och initiativ från medlemmar i samband med andra aktiviteter har tillfört 15200kr, summa 23300kr.
 Årets resultat för verksamheten är 4671kr.
 Ränteintäkterna är betydligt lägre än föregående år 300kr jämfört med 1117kr. Vi har fortfarande en rabatt på
650kr för företagspaketet.
 Vi har sålt 10 bokpaket och varje stipendiat har fått ett paket. Priset har höjts under året till 200kr. Vi har tecknat
ett avtal med museet som också ska sälja dessa.
 Kostnader för stipendieutdelningen har debiterats driften liksom ett antal reklamtröjor.
 Kontot Diverse är utgifter och inkomster för porto vid bokförsäljning och ger nollresultat.

Datasaab Vänners Stipendium.
2015 års stipendieutdelning i CreActive Mjärdevi blev ännu en succé!
Ett 60-tal personer, stipendiater, foraldrar/anhoriga, larare och DSV-vanner, samlades den 28 maj
for att delta i arets stipendieutdelning. Detta var tredje gangen vi delade ut 20 000: - till elever/larare
inom grund- och gymnasieskolorna i Östergotland.
De av stipendienamnden utsedda stipendiaterna/projekten fick presentera sig och i kortform redogora for sina motiveringar och ansokningar. Efter presentationerna kungjorde stipendienamnden
fordelning av beloppen vilket framgar i tabell nedan. Efter prisutdelningen oppnade vi for mingel
med latt fortaring och gemytliga samtal med stipendiaterna. Ett uppskattat inslag under kvallen svarade Lennart Pettersson och Tord Joran Hallberg for genom att spela pa sina favoritinstrument.
Stipendiater 2015.
§1. Öskar Renaker, Simon Wigge & Lucas Fredriksson. Hagagymnasiet Npg
§2. Filip Lagerqvist. Kungshogaskolan, Mjolby
§3. Milla Bengtsson och Teodor Ganestal. Berzeliusskolan.
§4. Lovisa Nilsson och Ylva Klingefjord. Berzeliusskolan.
§5. Isabelle Fagerman och Karoline Johnander. Berzeliusskolan
§6. Örjan Sunnerhagen. Berzeliusskolan
§7. Gerda Rankka. Bjorko Fria Gymnasium
§8. Hakan Tillmar och Fredrik Karlsson. Larare ak 4-6. Hjulsbrosk.

Belopp 6.000:-.
Belopp 3.000:Belopp 2.000:Belopp 2.000:Belopp 2.000:Belopp 1.000:Belopp 1.000:Belopp 3.000:-

Stipendienämnden 2015.
Sammanhallande: Reino Floren.
Övriga i namnden: Kjell Johansson, Tord Joran Hallberg, Bernt Magnusson, Sivert Westlund, Lennart
Pettersson och Arnold Norman.
Det ar med stor saknad och sorg vi konstaterar att det var sista gangen vi fick ha Tord Joran med oss i
ett spannande och mycket konstruktivt och engagerat arbete. Tord Jorans engagemang och medverkan i stipendienamnden har uppskattats.
Våra framtidsfrågor.
Vara medlemmar blir allt aldre och styrelsen har under aret jobbat med fragan om hur vi sakrar foreningens framtid. Under foregaende ar andrade vi pa vara stadgar sa att vi fick mojlighet att rekrytera
fran fler malgrupper och en malgrupp som vi intresserade oss for var teknikintresserade ungdomar
som vi naturligt far kontakt med via vart stipendium.
En lite arbetsgrupp fick uppdraget och ett par olika ideer testades av i en medlemsenkat som skickades ut strax fore sommaren. Kunde vi ordna temakvallar over generationsgranserna och kunde vi
erbjuda mentorskap till ungdomar?
Vi stallde fragan till vara medlemmar – kan ni tanka er att vara med som resurspersoner och dela
med er av era erfarenheter till yngre medlemmar?

Tyvärr, så blev resultatet av vår enkät ganska klen – vi fick in totalt 14 positiva svar!
Parallellt så har vi arbetat med om hur vi tillvaratar och säkrar en fortsatt utdelning av våra stipendier kunde vi få in externa sponsorer till stipendierna som säkrar en långsiktig finansiering bortom våra egna
medel.
Vi valde ut ett tiotal stora företag som vi skickade ett brev till där vi berättade om vår verksamhet, vårt
stipendium och vår målsättning att försöka landa i en lösning som gav oss långsiktig finansiering.
Tyvärr så blev resultatet även av denna insats ganska klen – enbart ett fåtal företag svarade och med ett
negativt besked. Deras policy medgav enbart finansiering av denna typ av verksamhet om den direkt
kunde påverka företagets verksamhet positivt.
Genom Arnold Norman kontaktade vi antal mindre företag i Mjärdevi, där vi fick ett mer positivt gensvar. I
den senare aktiviteten så tog vi också kontakt med Lena Miranda, VD, för Mjärdevis Science Park, som
också lovade oss stöd med bearbetningen av företag på Mjärdevi.
Genom kontakten med Lena Miranda har vi fört en dialog med en extern organisation som visat intresse
för att ta över huvudmannaskapet för vårt stipendium.
I korta drag bygger förslaget på att den externa organisationen tar över ansvaret för finansiering och utdelning, men med Datasaab inside, som i stiftelseform lever kvar som Datasaab´s vänner stiftelse. Breddad geografi ingår i förslaget, men i övrigt med DSV´s utdelningsinriktning.
I början på mars så räknar vi med att få besked i denna fråga men vi ser positivt på möjligheterna.
Om vi inte av egenkraft kan utveckla föreningen så krävs dessutom någon typ av samverkan med andra
för att föreningsverksamheten ska bestå!
Under året så har vi fört diskussioner med Saab´s veteranförening. Vi blev inbjudna att hålla ett föredrag
om Datasaab´s historia för Saab veteranerna den 5 oktober – Lennart Asplund presenterade Datasaab´s
historia i kortformat för ca 100 personer på Terrassen. Vår ordförande och Lennart Pettersson deltog i
mötet och utgjorde frågepanel efter föredraget. Bra respons från auditoriet!
Vi blev också inbjudna att delta i Saab veteranernas Trivsel kväll den 7 december och 12 personer deltog
från vår sida.
Vi har också inlett en dialog med Dataföreningen som en tänkbar hamn för föreningens fortsatta verksamhet – antingen som en klubb i klubben eller som en associerad förening.
En tredje tänkbar partner är Ericsson veteranklubb, eller nätverk för pensionärer, som vi har på vår radar
som tänkbar partner. Under vår höstfest som var osedvanligt välbesökt i år så riktade vi en särskild inbjudan till Ericssons nätverk och fick tillfälle att möta flera nya ansikten på årets fest. Efter höstfesten så lyckades vi också rekrytera 10 nya medlemmar till föreningen ur denna målgrupp. Det är ändå en positiv signal om framtida möjligheter för föreningen!
Vi hoppas våra ansträngningar ska leda till konkreta resultat under 2016, både vad avser vårt stipendium
och våra möjligheter att fortsätta vår föreningsverksamhet i en eller annan form.
På årsmötet den 1 mars kommer styrelsen att mer ingående redovisa resultatet av våra partnerskapsansträngningar samt begära att få årsmötets godkännande för att gå vidare i konkreta förhandlingar.

Styrelsen för Datasaabs Vänner
Januari 2016

Sivert Westlund Arnold Norman Lennart Asplund

Kjell Johansson Heike Bergsten Rolf Hultqvist

Sven-Erik JärkelidLennart Karsberger

Weimar Sandell

Dagordning för Datasaabs Vänners årsmöte 2016-03-01
1. Motets oppnande
2. Fragan om motets behoriga utlysning
3. Faststallande av dagordning
4. Val av ordforande och sekreterare for motet
5. Val av justeringsman, tillika rostraknare
6. Styrelsens verksamhetsberattelse
7. Revisionsberattelse
8. Fraga om ansvarsfrihet
9. Nya stadgar
10.Val av styrelse for kommande verksamhetsar
11.Val av revisorer
12.Val av valberedning
13.Faststallande av den arliga medlemsavgiften
14.Faststallande av nasta ars budget
15.Behandling av motioner till arsmotet
16.Övriga fragor
17.Motets avslutande

BUDGET 2016
Verksamhet Stipendier
INKOMSTER:
Medlemsavgifter
Rantor
Stipendier
Bokforsaljning
Klubbverksamhet
SUMMA:

17000
300
1000
14000
32300

Drift allmänt
Div kostnader
30 Lokal arsmote
2500 Avg bankgiro
Foretagspaket
Hyra moteslokal
2530 Utdeln stip
Moteskostn
Öforuts.i samb m samg.
Summa

UTGIFTER:
Drift, allmant
Klubbverksamhet
Hemsida
Musei/Arkiv
Stipendier
SUMMA:

34150

20000
20000

FÖRÄNDRING:

-1850

-17470

15650
14000
1500
3000

3500
700
350
600
1000
4000
500
5000
15650

Valberedningens förslag till Mötesordförande vid Årsmötet 2016-03-01
Nils-Göran Gath
Valberedningens förslag till ledamöter/funktionärer
för 2016.
Mandattid
Ordförande:

Sivert Westlund

Omval

1 år

Vice ordförande:

Arnold Norman

Kvarstår

1 år

Kassör:

Kjell Johansson

Kvarstår

1 år

Sekreterare:

Lennart Asplund

Omval

1 år

Klubbmästare:

Rolf Hultqvist

Omval

1 år

Ansvarig Medlemsbladet:

Sven-Erik Järkelid

Omval

1 år

Ledamot:

Lennart Karsberger

Omval

1 år

Ansvarig Hemsidan:

Heike Bergsten

Omval

1 år

Ansvarig Museum/Förråd:

Weimar Sandell

Omval

1 år

Björn Johansson

Omval 1 år

Göran Wahlström

Omval 1 år

Revisorer:

Stipendienämnd
(utöver styrelseledamöter):

/Valberedningen

Reino Florén
Bernt Magnusson
Lennart Pettersson
Ulf Andersson

Omval
Omval
Omval
Nyval

Minnesord

Roland Mellbring
1937 - 2015

Efter en lang tids sjukdom somnade Roland Mellbring in den 18 december 2015. Efter
uppvaxten i Vastgotska Gotene studerade Roland pa Chalmers i Goteborg och kom som
nyutexaminerad civilingenjor till utprovningsavdelningen pa Saab 1961.
1964 borjade han med utvecklingsarbete pa CK37. Efter nagra ar nar CK37 slutgodkants
borjade Roland arbeta med utvecklingsarbetet av ideprototyp for en terminaldator i Nordiska Terminal Projektet (NTP). Resultatet blev minidatorn D5/20 som ingick i slutforhandlingarna med NTP hosten 1969. Roland var da ansvarig for utveckling av Centralenheter och blev senare, nar Bertil Knutsson overgick till marknadsavdelningen, utvecklingschef. D5/20 foljdes av D5/30, Serie 16 och System 2100. I borjan av 80-talet under
EIS-tiden overgick Roland till Produktplanering och 1990 atervande han till Saab och arbetade med utveckling av styrsystem till Gripen.
Roland var medforfattare i boken Tema Bank som ingar i bokserien om Datasaabs historia.
Jag har manga trevliga minnen av Roland, speciellt utanfor arbetet da vi under manga ar
bodde valdigt nara varandra och traffades ofta. Fritiden agnades mycket at sommarhuset,
segling, skid- och skridskoakning. Pa vintern spelade vi tennis varje fredagskvall i manga
ar ute i "taltet" pa Saab. Minns sarskilt en gang da det blaste valdsamt, taltet lyfte i kanterna och plotsligt sprack duken. Vi fick krypande leta oss fram till revan och ta oss ut.
Goran Lof

Motion
Motion från styrelsen till årsmötet för Datasaabs Vänner.
Styrelsen har i sitt enträgna arbete att finna en säkrad framtid för vår stipendieverksamhet förhandlat
fram en avsiktsförklaring mellan en extern part och DSV.
Innebörden i avsiktsförklaringen är att vi bildar en stiftelse, för stipendiet och att en ny huvudman tar
över ansvaret för verksamheten och finansieringen från år 2017.
Den nya huvudmannen är en företagarorganisation, med både resurser och intresse för denna verksamhet.
Genom att utgå från det dokument, som idag reglerar verksamheten, skall vi utforma stiftelseurkunden så att den uppfyller de syften, som vi har med vårt stipendium i dag.
Avsiktsförklaringen innebär vidare att vi lovat överflytta de pengar som finns på vårt stipendiekonto
vid den tidpunkt då avsiktsförklaringen övergått till en slutlig överenskommelse.
Det bör härvid beaktas att vi redan innevarande år(2015) i vår bokföring separerat de pengar som är
avsatta för stipendieverksamheten. Det innebär att de pengar som ursprungligen avsatts och de
pengar som inkommit till föreningen öronmärkta som stipendiemedel finns på detta konto. Efter 2016
års stipendieutdelning finns något mer än 40 000 kr på detta konto.
Vår hemställan till stämman är att styrelsen bemyndigas att fullfölja avsiktsförklaringen till slutligt avtal och i samband med detta föra över pengarna enligt ovan till den nybildade stiftelsen.
Styrelsen

