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      Ordföranden har ordet. 
 

Hemma pa  skogsga rden har va ren kommit. Tussilago, bla sippor och vitsippor a r i full blom. Vi bru-
kar ha ett par tranor, som ha ckar pa  la gmarkerna och a ven dessa har anla nt och utgo r en sta tlig syn. 
Koltrast och bofink sjunger och sa desa rlan trippar omkring pa  sitt karakta ristiska sa tt. Lo vtra den 
har stora knoppar och utanfo r fo nstret pa  en liten a ker passerar en flock hjortar. Allt detta utgo r en 
viktig ingrediens fo r min trivsel och mitt va lbefinnande. 
 
Betra ffande va r fo rening har vi nu erha llit en av ba da parter underskriven avsiktsfo rklaring med 
Handelskammaren om va rt stipendium. Vi har ocksa  haft na gra mo ten med SAABs representant i 
Handelskammarens styrelse, Linn Lichtermann. 
Vi ville bl.a. fo rvissa oss om att vi har ra tt att anva nda DATASAAB-namnet fo r va r ta nkta stiftelse och 
fick fo ljande svar: 
 
”Hej, 
  
Tack fo r senast, a ven om det har hunnit ga  en tid sedan va rt mo te i februari. Jag uppskattade att fa  
en kontakt med er! 
  
Jag har nu resonerat med kollegorna som jobbar med varuma rkesfra gor och kan meddela att det ga r 
alldeles utma rkt att bena mna stiftelsen Datasaabs va nner.  
  
Det fanns vissa funderingar, grundade i att Datasaab inte a r ett namn som vi fra n Saab o nskar profi-
lera och go ra allma nt ka nt. Vi ka mpar redan med att go ra Saab ka nt och laddat med ra tt inneha ll 
(dvs. vad vi a r och go r i dag) och fo rso ker tva tta bort bil-sta mpeln och andra bena mningar som har 
ha ngts pa  fo retaget genom a ren. Da remot a r Saab naturligtvis intresserade av att sprida ka nnedom 
om fo retagets roll i utvecklingen av svensk IT. 
  
Vi o nskar fo ljande:  
·      Att fa  ta del av och ha mo jlighet att pa verka inneha llet i stiftelseurkunden 
·      Att bli involverade info r ev. marknadsfo ringsinsatser da r namnet pa  stiftelsen go rs ka nt,  
        samt  att ha mo jlighet att pa verka det material som har fo r avsikt att spridas (jag fo resla r att vi  
        resonerar oss fram till en rimlig niva  och testar oss fram – det a r inte meningen att vi ska bli en      
 stoppkloss).  
·      Mo jligen kan vi vara intresserade av en plats i juryn… men det kan vi diskutera vidare.” 
 
Det ha r tycker vi i styrelsen a r ett va ldigt positivt svar och vi avser nu arbeta vidare med fra gan, sa  
att vi kan fa  alla bitar pa  plats. 
 
Betra ffande o vriga kontakter fo r att finna nya samarbetsmo jligheter och framtid fo r fo reningen har 
vi fo ljande att rapportera. 
 
SAAB´s Veteranklubb: Vi har inte fa tt na got definitivt svar om deras sta llningstagande. Vi ligger la gt 
tillsvidare fo r att se hur o vriga kontakter utvecklas. 
 
Ericssonpensiona rerna: Vi har fa tt klart att Ericsson inte avser att ha na gon pensiona rsfo rening 
kopplad till fo retaget och na gon sto ttning da rifra n. Det inneba r att det a r upp till pensiona rerna 
sja lva hur de vill organisera sig. Vi kommer att ha en ny kontakt med dem i september och vi fa r se 
vart det leder. 
Datafo reningen: Vi har haft na gra mo ten, ett utkast presenterades, men det ma ste dras i deras sty-
relse. I skrivande stund vet vi inte hur det tas emot, sa  vi vill inte ga  ut med detta utkast utan av-
vakta deras respons. 
 
Vi fortsa tter arbeta med fra gorna. 
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Ibland ka nns det, som att det ga r la ngsamt att komma frama t med fra gorna och man blir ba de fru-
strerad och ota lig, men vi ma ste inse att allt ma ste mogna och ocksa  att vi driver detta ideellt, att vi 
a r till a ren komna och kanske inte har riktigt den energi och kraft som vi hade fo r 20 a r sedan. 
 
Framga ngen med stipendiet visar a nda  att vi har kvar va ra fo rma gor till att a stadkomma resultat och 
i sluta ndan a r det ju det som ra knas. 
 
A  styrelsen och mina va gnar vill jag ansla  en positiv ton och framtidstro i en va nlig och varm va rha ls-
ning till alla va ra medlemmar. 
 
Sivert Westlund,  styrelsens ordförande 
 
 

Protokoll fört vid Datasaabs Vänners årsmöte 2016-03-01 
 
Tid: 2015-03-01 
Plats: Vagnhallen, Fonta nen 
 
Bilagor till protokoll: Verksamhetsbera ttelse fo r 2015, Budget fo r 2016 samt Motion fra n styrelsen 
som distribuerats till medlemmarna tillsammans med kallelsen fo re mo tet. 
Protokollsanteckningar: 

1. Mötets öppnade 
Ordfo randen ha lsade alla va lkomna och fo rklarade mo tet o ppnat. 
 

2. Frågan om kallelsen var utsänd enligt stadgarna 
Mo tet besvarade fra gan med ja. 
 

3. Fastställande av dagordning 
Mo tet godka nde fo reslagen dagordningen med en tilla ggspunkt, Val av stipendiena mnd. 
 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Nils-Go ran Gath valdes till ordfo rande fo r mo tet och Lennart Asplund till sekreterare. 
 

5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare 
Mo tet valde Arnold Norman och Heike Bergsten. 
 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomirapport 
Sivert Westlund redogjorde kort fo r arbetet under det ga ngna a ret. Ansats fra n styrelsens sida 
har varit att hitta mo jligheter till en fortsatt verksamhet fo r fo reningen. 
 
Under a ret har diskussioner fo rts med 
- Saab veteranerna 
- Ericsson veteranerna i Linko ping 
- Datafo reningen  
 
En annan fra ga som styrelsen a gnat sig a t a r hur vi fo rla nger livet pa  va ra stipendier, efter att 
tillga ngarna fra n bokfo rsa ljningen fo rbrukats. 
 
Fortsatt arbete pa ga r tillsammans med museet fo r att kunna katalogisera och fo rvara va r ut-
rustning i La nsmuseets regi. 
 
Stipendiearbetet har varit uppskattat – fo r tredje a ret delade vi ut 20 000 kr till ungdomar pa  
Grundskole- och Gymnasieniva . Pa  a rets utdelning deltog drygt 60 personer. 
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Reino Flore n gav en kort inblick i hur arbetet bedrivs under innevarande a r. 
 
Kjell Johansson informerade att ett kommande medlemsbrev kommer att inneha lla informat-
ion om va ra stipendiater och hur va ra stipendiater anva nt sina stipendiemedel. 
 
Kjell Johansson redogjorde kort fo r fo reningen ekonomiska sta llning. Se bifogad ekonomirap-
port. Verksamheten gav ett o verskott pa  4 671. Stipendiekontot kunde till stora delar vid-
maktha llas genom personliga bidrag som la mnats under a ret – trots utdelning pa  20 000 kr sa  
minskade kontot enbart med 4765 kr. 
 
Medlemsantal fra n o kade fra n 166 till 173 medlemmar under a ret – en positiv utveckling. 
 
Rapporterna, som var utsa nda med kallelsen, godka ndes att la ggas till handlingarna. 
 

7. Revisionsberättelse 
Revisionsbera ttelsen, da r revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet, la stes upp av Go ran Wahl-
stro m. 
 

8. Fråga om ansvarsfrihet 
Mo tet beviljade styrelsen ansvarsfrihet fo r verksamhetsa ret 2016. 
 

9. Nya stadgar 
Fra gan la mnades utan a tga rd. 
 

10. Val av styrelse för kommande verksamhetsår 
Valberedningen, genom Go ran Lo f, redogjorde fo r framtaget fo rslag. Ordfo rande och sekrete-
rare har framfo rt o nskema l om att enbart binda sig fo r 1 a r. Fo r att fo lja stadgarna sa  accepte-
ras en mandat tid pa  2 a r med fo ljande reservation: Mandattiden kan fo rkortas till ett a r om 
ordfo rande och/eller sekreterare o nskar fra ntra da tidigare. 
 
A rsmo tet valde fo ljande styrelse: 
Ordfo rande:     Sivert Westlund   Omval 2 a r  
Vice ordfo rande:    Arnold Norman   Kvarsta r 1 a r  
Kasso r:      Kjell Johansson   Kvarsta r 1 a r  
Sekreterare:     Lennart Asplund  Omval 2 a r  
Klubbma stare:    Rolf Hultqvist   Omval 1 a r  
Ansvarig Medlemsbladet:   Sven-Erik Ja rkelid  Omval 1 a r  
Ledamot:     Lennart Karsberger  Omval 1 a r  
Ansvarig Hemsidan:   Heike Bergsten   Omval 1 a r  
Ansvarig Museum/Fo rra d:  Weimar Sandell   Omval 1 a r 
 

11. Val av revisorer 
Val av revisorer valdes av a rsmo tet enligt fo rslag framtaget av valberedningen 
Till revisorer valdes: Bjo rn Johansson   Omval 1 a r 
     Go ran Wahlstro m  Omval 1 a r 

 
12. Val av stipendienämnd 

Till stipendiena mnd valdes:  
(uto ver styrelseledamo ter) Reino Flore n   Omval  

 Bernt Magnusson  Omval  
 Lennart Pettersson  Omval  
 Ulf Andersson   Nyval 



 5 

 
13. Val av valberedning 

Till valberedning omvaldes: Go ran Lo f och Bengt Magnhagen 
 

14. Fastställande av den årliga medlemsavgiften 
Styrelsen fo resla r ofo ra ndrad medlemsavgift pa  100 kr. Medlemmarna har mo jlighet att be-
tala en ho gre avgift och da  kommer o verstigande belopp, o ver 100 k, att tillfo ras stipendie-
kontot. 

 
15. Fastställande av nästa års budget 

Kjell Johansson redogjorde fo r 2016 a rs budget. Budgeten faststa lldes av a rsmo tet. 
 

16. Behandling av motioner 
Ordfo randen bad Sivert Westlund ga  igenom bakgrunden till den motion som skickats ut till-
sammans med kallelsen. 
 
Sivert bera ttade att den externa parten fo r va rt stipendium a r O stsvenska Handelskammaren 
som a r intresserade att ta o ver ansvaret och finansiera en fortsatt stipendieutdelning. Han-
delskammaren vill dessutom bredda utdelningen geografiskt sa  att den ocksa  inkluderar So -
dermanland och Gotland som inga r i O stsvenska Handelskammarens regionala ansvar. 
 
Sivert gick igenom innebo rden av motionen – att styrelsen bemyndigas 

- Fortsa tta fo rhandlingen och na  ett slutgiltigt avtal med O stsvenska Handelskammaren  

- Bilda en stiftelse som sa kersta ller fortsatt utdelning av stipendier enligt fo reningens 
riktlinjer. Ma lsa ttningen a r att stiftelsen ska heta Datasaabs Va nners stiftelse. 

- Att till stiftelsen o verfo ra de medel som finns pa  stipendiekontot som en kapitalinsats 
fra n fo reningen na r ett slutgiltigt avtal med O stsvenska Handelskammaren a r tecknat – 
da refter o verga r ansvaret fo r fortsatta kapitalinsatser till O stsvenska Handelskamma-
ren 

Sta mman gav styrelsen mandat enligt framlagd motion. 
 

17. Övriga frågor 
Inga anma lda. Sivert Westlund tackade alla i styrelsen fo r insatser som gjorts under a ret. 
 

18. Mötets avslutande 
Pa  Ordfo randens uppmaning tackade sta mman, genom en stor appla d, styrelsen fo r alla insat-
ser som gjorts under det ga ngna a ret! 
 
Nils-Go ran Gath tackade fo r fo rtroendet att leda mo tet och o nskade styrelsen lycka till! 
 
Mo tet avslutades. 
Vid protokollet:   Justeras: 

…………………………………  …………………………………. 

Lennart Asplund   Arnold Norman 

      ………………………………….. 

      Heike Bergsten 
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EKONOMIRAPPORT, DATASAABS VA NNER     2015-12-31 

         

    Verksamhet  Stip.konto   

     BEHA LLNING      2015-01-01:      

 Fo rskott   100,62     

 Handelsbanken:   702,2     

 Handelsbanken e-kapital   1079     

 Lantm Finans   121037,43  0   

 Fordr mavg 2015-2017   -800     

 SUMMA:   122119,25  0   

         

     INKOMSTER:        

 Medlemsavgifter   16700     

 Ra ntor   266,73  34,35   

 Drift, allma nt   1404,51     

 Information   0     

 Diverse   495     

 Bokfo rsa ljning   1500     

 Klubbverksamhet   15200     

 Stipendier     15200   

 Musei/Arkiv   0     

 Na tverk        

 SUMMA:   35566,24  15234,35   

         

     UTGIFTER:        

 Medlemsavgifter   0     

 Drift, allma nt   11631,75     

 Information   280     

 Diverse   495     

 Bokfo rsa ljning   0     

 Klubbverksamhet   14200     

 Hemsida   1670     

 Musei/Arkiv   2618     

 Na tverk   0     

 Stipendier   0  20000   

 SUMMA:   30894,75  20000   

         

     FO RA NDRING:   4671,49  -4765,65   

 Årets resultat   -94,16     

    BEHA LLNING  2015-12-31      

 Fo rskott    222     

 Handelsbanken   4614,58     

 Handelsb e-kap   0     

 Lman-Finans   56404,16  63334,35 *1,2  

 Fordr mavg 2016-2017   -2550     

 SUMMA:   58690,74  63334,35   

         

 1) 60000 o verfo rt fr Lman-F till H-bank, 40000 o verfo rt fr H-bank t Lman-F/Stip,   

 2) 7900+200=8100 o verfo rt fr Lman-F t Lman-F/Stip fo r bokfo rs. 2011-2015  

         

     KOMMENTAR:        

 173 medl 2015-12-31      

 1  hedersmedlem avgiftsbefriad     

 167 medl. har erlagt medl.avg fo r a ret 2015   

 17 medl. har tillkommit varav 8 ej betalar f 2015   

 4 medl. har avsagt sig medlemskap under 2015   

 5 medl har avlidit      

 166 medl 20150101      

 167 medl 20141231      

 Linghem  2015-12-31      
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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 del-
tagit 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!   
Vid "pennan" / Heike Bergsten 
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IT-historia av Torkel Danielsson 
 

Under nedansta ende la nk finns en intressant dokumentation om vad som under a ren sig tilldragit 
haver fo r va r medlem Torkel. La nken a terfinns a ven i e-mailet. 
 
http://www.tekniskamuseet.se/download/18.6ab3c5301250cdc06c380002188/13 
 
 

Rapport från våra stipendiater som erhöll stipendiet våren 2015 
 
En kort sammanfattning vad några av våra stipendiater gjort efter stipendieutdelningen. 
 
Samtliga har bifogat en hälsning och tack till Datasaabs Vänner 
 
Lovisa Nilsson. Smygteknik 
 
Det a r faktiskt sa  att jag inte anva nt stipendiet a n, vilket kan la ta tra kigt, men i och med att det ga llde 
teknik/naturvetenskap sa  vill jag ocksa  bruka det till na got kopplat till dessa a mnen. Ho sten 2015 
efter studenten har jag pluggat en kurs i tyska, da r jag nu pa  va ren ska iva g till Berlin fo r att go ra 
praktik och plugga lite mer. Tyska kan verka ganska la ngt fra n det naturvetenskapliga program jag 
gick pa  gymnasiet, men jag a r ra tt sa  bred i mina intressen och detta a ret tror jag kommer bli ett bra 
“sabbatsa r”, fo r visst a r det sa  att jag saknar matten och fysiken och visst a r det sa  att jag a nda  ta nkt 
“hitta tillbaka” dit. Jag har inte funderat helt klart a n, men till ho sten finns va l en grundla ggande 
tanke om att bo rja pa  ett civilingenjo rsprogram. Pa  LiU finns ju vissa program som har en internat-
ionell tvist, da r man la ser lite extra spra k och a ven la ser ett a r utomlands, kanske skulle det kunna 
vara ett alternativ? Jag har som sagt inte besta mt mig, men a n finns det tid, har ju till mitten av april 
att besta mma mig!   
Skulle a n en ga ng vilja tacka fo r stipendiet och ni fa r a terkomma om na got a r igen sa  kanske jag har 
hittat lite kurslitteratur eller annat givande att la gga det pa . Det vore a ven roligt att fa  veta vad de 
andra har gjort av sina stipendier, fanns ju vissa va ldigt roliga projekt, som kanske utvecklats mer. 
  
Gerda Rannka. Fraktaler 
Stipendiepengarna fick jag anva ndning fo r na r jag sparade ihop till en ny dator (macbook air), som 
jag nu har anva ndning av i mina studier i musikproduktion/ljudteknik pa  Liljeholmens folkho gskola. 
Har inte sa  mycket tid fo r att programmera pa  senaste tiden eftersom jag fokuserar pa  musiken detta 
a r, men kanske kommer a terva nda till det i framtiden. 
Örjan Sunnerhagen. Plattform för spel, Someknights 
 
Jag ko pt en ny dator, da  min gamla var 7 a r gammal och bo rjade bli knappt anva ndbar. Stipendiet 
ta ckte del av kostnaderna och jag tror att jag kommer anva nda datorn till mycket kodning na sta a r 
na r jag ga r datalinjen pa  Chalmers. Just nu spelar jag jazz pa  trumpet pa  Oskarshamns folkho gskola. I 
mitt spel har jag bo rjat pa  att utveckla fysikmotorn mer, sa  att den ska klara fler fysikaliska fenomen 
a n att figurer hoppar, ga r och kra ks. Om fysikmotorn som den a r nu byggs ut sa  att den baserar ro rel-
sen pa  hastigheter, krafter och accelerationer i alla riktningar, pa verkat av fler saker a n att figuren 
ga r i sidled hoppar, skulle man kunna la gga in coola saker. Till exempel kan man anva nda en typisk 
grej i spelet Portal, som a r att man hoppar ner i en portal, och skjuts ut snett i sidled med, 
samma hastighet som man skulle landat med, genom en annan portal. En annan stor grej skulle vara 
att la gga till mer former a n fyrkanter, vilket skulle vara mycket jobb. Dock sa  kan vi se att man kan 
komma ra tt la ngt utan sa  mycket komplexitet. Jag skulle tro att spelet Thomas was Alone skulle 
kunna klara sig med en fysikmotor som inte a r ja ttemycket mer komplicerad a n min, och de anva n-

http://www.tekniskamuseet.se/download/18.6ab3c5301250cdc06c380002188/13
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der mest la dor som hoppar och go r ett bra spel av det. Men spelet har ju mer a n bara en fysikmotor. 
Programmering a r kul. 
 
 
 
Milla Bengtsson. Filmning av vattenstråle 
 
Om tva  veckor flyttar jag till Berlin fo r att go ra en praktik och o va pa  min tyska, sa  man kan sa ga att 
stipendiet tar mig en bit pa  va gen! 
Jag letade fo rst efter ett teknikfo retag att go ra praktiken pa , men till slut blev det en butik som sa ljer 
pysselsaker. Eftersom det alltid varit ett stort intresse tror jag att det blir va ldigt bra, huvudsaken a r 
att jag fa r kommunicera pa  tyska! 
 
Filip Lagerqvist. Teknikutveckling 
 
Jag vill a n en ga ng tacka fo r stipendiet jag fick av Datasaabs Va nner. Nu till ho sten kommer jag att 
so ka till programmet civilingenjo r i datateknik pa  Linko pings universitet. Detta a r mitt fo rsta val och 
hoppas att jag blir antagen. Mina stipendiepengar har jag anva nt till att ko pa en ba rbar dator som jag 
kommer att ha mycket anva ndning fo r nu i mina fortsatta studier pa  universitetet, men a ven sista 
terminen pa  gymnasiet. 
 
Ylva Klingefjord. Smygteknik 
 
Det ga r bra fo r mig men a n har jag inte anva nt stipendiet, utan det ligger sparat. Efter studenten 
valde jag att va nta ett a r med att bo rja plugga. Ista llet har jag jobbat pa  ett gymnasium som elevassi-
stent och ska nu i ma nadsskiftet o verga  till att go ra teknikspra nget. Jag har fa tt en plats pa  NCC och 
ser fram emot att kunna prova pa  hur det a r att vara ingenjo r. Till ho sten planerar jag att bo rja 
plugga, troligtvis till ingenjo r, och kommer da  att anva nda stipendiet till kurslitteratur. Vilken inrikt-
ning det blir har jag dock inte helt besta mt, men i nu la get lutar lutar det a t Brandingenjo r. 
 
Håkan Tillmar & Fredrik Karlsson. Utvecklingshjälpmedel, grundskolan 
 
Fo r stipendiepengarna har vi hittills ko pt appen Bridge Constucture till 60 st Ipad till en kostnad av 
1200 :-. Vi letar fortfarande efter bra ritprogram som a r la tt anva nt fo r elever i a rskurs 4-6. 
 
Karoline Johnander. 3D-skrivarutveckling 
 
Fo r mig har det ga tt ja ttebra! Efter stipendiet sa  tog jag studenten vilket var ja ttekul. Ma ndagen 
da rpa  sa  bo rjade jag arbeta pa  SCAN:s logistikavdelning.  
Det var ett va ldigt givande jobb. I juli sa  flyttande jag hemifra n och ihop med min sambo Martin. Ho s-
ten 2015 bo rjade jag studera vid Linko pings Tekniska Ho gskola som elingenjo r. Tiden efter stipen-
diet sa  har jag gjort nya projekt, ex sa  ha ller jag pa  med ett mikrodataprojekt just nu.  
Med pengarna jag fick av er har jag investerat i mina projekt. 3D-skrivare a r fortfarande ett stort in-
tresse fo r mig.  
God fortsa ttning!  
 
Oskar Renåker, Simon Wigge, Lucas Fredriksson, Testkammare för biologiska processer 
 
Projekt EcoQ  
Sedan vi tilldelades stipendiet fra n Datasaabs Va nner va ren 2015 har vi ga tt fra n en ursprunglig ide  
och en fo rsta prototyp, till en fo rverkligad ide  och en ny prototyp som ligger mycket na ra en fa rdig 
produkt.   
Va r ide  var att bygga en testkammare/ma tutrustning fo r att kunna studera va xters naturliga krets-
lopp in i minsta detalj. Na r vi a kte till datasaabs va nners styrelse fo rsta ga ngen och anso kte om sti-
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pendiet hade vi en prototyp och en ide . Vi hade just sta llt ut va rt projekt i unga forskares utsta llning 
och i riksfinalen tilldelats en resa till ett vetenskapsforum i London, varpa  vi ville ta va r produkt ett 
steg la ngre. Fo r ett a r sedan visade vi styrelsen halvfa rdiga skisser, ett koncept, en vision om en 
framtida produkt. Idag a r vi na stan da r.   
Pengarna fra n Datasaabs va nner gick fo rst och fra mst till att utveckla och bygga hja rtat i va r nya de-
sign, det vi idag kallar fa ltenheten, som skulle bli va rt bidrag till den internationella vetenskapsma s-
san i London. Va l framme i London rankades vi top 10 utan inbo rdes ordning Projektet har da refter 
o verla tits mer eller mindre till mig, varpa  jag har fortsatt att utveckla ett fa rdigt underlag fo r att 
bygga den fullskaliga testkammaren, och just nu ha ller jag pa  att la ra mig programmet eagle fo r att 
snart kunna designa det moderkort som ska ersa tta det som idag sitter i fa ltenheten. Det som sitter i 
idag a r tillverkat fo r hand med sladdar pa  ett protoboard, vilket tog omkring 3 veckor av "trial and 
error" att go ra. Moderkortet a r den sista stora puzzelbiten som ska falla pa  plats innan allt CAD-
underlag kan fa rdigsta llas.  
Na sta steg a r att hitta en finansia r som kan sto tta projektet i en eventuell lansering, samt att anso ka 
om mo nsterskydd sa  fort allt underlag a r fa rdigt.   
De pengar som finns kvar fra n stipendiet kommer att anva ndas inko p av en ny uppsa ttning sensorer 
och o vriga komponenter fo r att fa rdigsta lla fa ltenheten till den sista prototypen. 
 
Sammansta llt av Kjell 
 

 
 

Rapport från stipendienämnden 2016  
 

Vi har fa tt in 10 anso kningar som stipendiena mnden nu ska utva rdera och kalla perso-
nerna till intervjuer. 
 
 

Utdelningen kommer att ske på CreActive,  Mjärdevi den 24 maj kl 
17.00. 
Boka in tiden,  mer information kommer via e-post under första delen 
av maj. 
 
 

Höstfest 
 
Höstfesten kommer att gå av stapeln den 11 oktober kl 18.00 i Vagnhallen, Fontänen 
Boka in tiden. Mer info i september. 


