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Verksamhetsberättelse
Allmänt om verksamheten
Veteranklubben Saab verkar för att stödja Saab och ledningen i dess strävan att
bevara sin historia och för personal som varit anställd en längre tid i företaget och
hade vid årsskiftet 337 (354) medlemmar
Föreningen stiftades 1986 och är en regional förening med säte i Linköping.
Föreningen är idéell och har som ändamål att ta vara på Saabs och de anställdas
historia huvudsakligen inom de flyg-, robot- och rymdtekniska områdena.
Föreningen tar hand om handlingar av historiskt värde och uppmärksammar och
dokumenterar viktiga och intressanta händelser.
Föreningen arrangerar föredrag, möten och studiebesök samt ger ut en bokserie med
namnet Saab-minnen, som innehåller uppsatser och redaktionella artiklar om olika
Saab-anknutna ämnen och personer. Dessutom bedrivs informationstjänst och
utbyten med andra instanser och föreningar.
Veteranklubben Saab förfogar över Saab Hus 223 ”ASJ:s portvaktshus” som
klubbhus och har arbetslokaler med arkiv i Flygets Hus i Malmslätt.

Föreningsmöten
Årsmötet inledde verksamhetsåret 2018. Ulf Edlund valdes att leda förhandlingarna
som snabbt klarades av. En styrelse valdes enligt valberedningens förslag. Alla val
genomfördes med acklamation. Till ny ordförande valdes Göran Berséus efter
avgående ordförande Lars-Uno Elwingsson som avsagt sig omval. Ett stort tack
riktades från årsmötet till LUE för en lång och mycket engagerad insats. Efter
konstituering fick styrelsen följande sammansättning: Ordförande Göran Berséus,
vice ordförande Billy Fredriksson, sekreterare Lars-Åke Holm, kassör Sven Bogg,
klubbmästare Kjell Persson, ledamöter Kenneth Nilsson, Åke Albertsson och Bertil
Almroth.
Efter förhandlingarna berättade Jan Germundsson Vice President, Industrial
Partnerships Saab Aeronautics, om det spännande dagsläget och framtiden på
Saab med fokus på flygsidan, men även om Saabs verksamhet i stort.
Vårens föredrag hölls av Richard Ljungberg, Chefsprovflygare på Saab med 20
års provflygerfarenhet och som flugit mer än 40 olika flygplantyper.
Det mycket initierade och uppskattade föredraget handlade om nya skolflygplanet
Boeing- Saab T-X för USAF. Fokus var på hans erfarenheter från provflygning av T-X
prototypen i St Louis.
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Höstens första föredrag hölls av Lars Tossman, Chef för Airborne Surveillance
Systems på Saab. Lars gav mycket intressant information och en överblick kring det
nya flygande spanings/ledningssystemet GlobalEye och gjorde även en tillbakablick
om Erieye systemet.

Höstens andra föredrag hölls av Matti Olsson, Produktionschef för Gripen.
Föredraget handlade om tillverkningen av Gripen E och de nya tillverkningsmetoder
som används. Matti berättade om produktionsuppbyggnaden i Tannefors och i
Brasilien samt även om Modular Based Design ,MBD, som ger nya möjligheter inom
datorstödd utveckling och produktion.

Studiebesök
Årets studieresa gick till Arsenalen, Sveriges Försvarsfordonsmuseum i Enköping.
Besöket gav en mycket intressant inblick i det speciella område som försvarets
stridsfordon utgör och dess historik. Flygplan och stridsvagnar skiljer sig onekligen åt
men har vitala funktioner och roller i Försvarsmakten.

Trivselkvällen
En trivselkväll genomfördes i början av december. Gästtalare var Ulf Edlund en känd
Saab veteran, som berättade om Saab 29 Tunnan. Saabs ”Flygande Tunnan”, som
fyllde 70 år 2018, var det första internationellt uppmärksammade och uppskattade
jaktplanet och ger Saab en plats i flyghistorien. Som vanligt avslutades kvällen med
jultallrik och lotteri och sedvanlig trevlig samvaro och diskussioner.
Deltagarna fick också möjlighet att hjälpa till att identifiera personer på fotografier
som har tagits av Saabs fotografer. Fotosamlingarna har sammanställts av Erwin
Kågander och Inger Westerlund.

Arkivarbete
Mycket arbete har lagts ned på arkivet under året, såväl för att ta emot och ordna
material som att söka underlag för att besvara inkommande frågor. En hel del nytt
material har inlämnats för behandling. Våra ”kunder” har varit Saab, journalister och
flygintresserade författare. För att förbättra arbetsmiljön i arkivet i flygets hus har en
del förbättringar genomförts och ny utrustning anskaffats.
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Under slutet av året beslutade Saabs ledning att det Historiska Arkivet, som nyligen
uppdaterats genom en storartad insats av Mats Hugosson och Christer Dahlberg,
och som finns inom Saab ska vara kvar i Linköping. Veteranklubben Saab ser mycket
positivt på detta och ser fram mot att samverka kring verksamheten för detta.

Bibliotek i ASJ portvaktshus
I och med att Saabs bibliotek slutgiltigt lades ner så fick Veteranklubben ta hand om
utsortering av allt material som fanns i biblioteket. Arbetet har skett i våra lokaler i
ASJ portvaktshuset tillsammans med LiU, ÖFS samt med hjälp av personal från
biblioteket. Ett tekniskt/vetenskapligt bibliotek har inrättats i portvaktshuset.

Saab-minnen
Ett stort arbete har under året lagts ned på att samla in och redigera artiklar ingående
i del 29 av Saab-minnen, som kommer att delas ut till medlemmarna vid kommande
årsmöte och fördelas inom Saab och närliggande föreningar och institutioner.
Redaktörer har varit: Kenneth Nilsson (sammanhållande), Urban Hellstrand, Curt
Murhed, Yngve Sedin, Stig Nilson (teckningar) och Tor Stavöstrand.

Planerade aktiviteter 2019
För 2019 planeras möten, föredrag, besök och grupparbeten.
Följande mötesdagar har inplanerats:
Vår

Höst

11 februari

Årsmöte

8 april

Föredrag

Vecka, ej fastställd

Studiebesök

9 september
28 oktober
2 december

Föredrag
Föredrag
Trivselkväll
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Avslut
Styrelsen tackar alla medarbetare, arbetsgruppen, redaktions-kommittén och
programkommittén som lägger ned ett stort och engagerat arbete i Veteranklubbens
verksamhet. Detta gör det möjligt att fungera som stöd för Saab att bevara företagets
historia. Ett tack också till de veteraner och andra som förser föreningen med nytt
artikelmaterial så att vi kan ge ut nya delar av Saab-minnen med ett intressant och
varierat innehåll.
Ett stort tack riktas till Saab för samarbetet och stödet under året.
Föreningens ekonomi följde ansatt budget (nollresultat) och tillgångar är i stort
oförändrade 192 tkr (186)
Bilaga: Resultaträkning och Balansräkning.

Linköping i januari 2019
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