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Protokoll fört vid Veteranklubben Saabs årsmöte i Terrassens hörsal måndagen den 3 

februari 2014.  

 

Antal närvarande vid mötet var c:a 140 stycken. Salen var fullsatt. 110 stycken valde att 

stanna på eftersitsen 37 stycken var bjudna av föreningen övriga betalade 120 kr för landgång, 

öl och kaffe med kaka.  Urban Hellstrand, Sture Rodling och Sven Bogg tog upp betalningen 

och sålde lotter. Bjudna till supén var: Hedersmedlemmar, styrelsemedlemmar, 

arbetsgruppen, revisorer, årsmötets ordförande och årets författare i Saab-minnen. Deltagarna 

fick också Saab-minnen del 24 med sig hem. 

1. Inledning 

Ordföranden, Lars Uno Elwingsson inledde och hälsade alla veteraner/gäster och kvällens 

kåsör Lennart Sindahl hjärtligt välkomna till det 27e årsmötet. Kåsören själv satt på tåget från 

Stockholm men SJ skötte sig och han kom lagom när årsmötet var slut.   

2. Mötets öppnande 

 Lars-Uno avslutade inledningen med att på storbild gå igenom kvällens program och 

dagordningen enligt stadgarna varefter han öppnade årsmötet och bad om förslag till 

ordförande. 

2. Val av ordförande 

Till ordförande för mötet valdes Ulf Edlund som tackade för förtroendet och tog över 

klubban. 

3. Val av sekreterare 

Till sekreterare för mötet valdes Gösta Niss. 

4. Val av justeringsmän:  

Till justeringsmän och rösträknare valdes:    

Sven Olof Ekström och Lars Olsson       

 5. Frågan om årsmötets behöriga utlysande 

Enligt stadgarna måste mötet vara utlyst minst två och högst fyra veckor före mötet. Detta 

kriterium var uppfyllt.  Kallelsen gick ut för tre veckor sedan. Frågan besvarades med ja. 

6. Fastställande av dagordningen. Den tidigare presenterade dagordningen fastställdes 

att gälla. 
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7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning Verksamhetsberättelsen 

delades ut vid entrén, den godkändes i befintligt skick. Vid våra föreningsmöten har vi i snitt 

varit c:a 105 personer. Vid årsmötet och övriga tre föreningsmöten har vi haft intressanta 

föredrag vilket framgår av verksamhetsberättelsen. Årets studieresa genomfördes som ett 

besök på Siemens och SAPA Heat Transfer i Finspång Arbetsgruppen och styrelsen besökte 

Kornettgården och Vätternakvariet med lunch i Motala. 

Trivselkvällen på Terrassen engagerade 64 personer. Kåsör för kvällen var Joakim Johansson 

Slottsfogde på Ekenäs slott, som kåserade under rubriken ”Linköpings hamn och Kinda 

kanal”.  

 Vi har en fungerande hemsida och vi får Spirit, dels via e-mail, men också 10 exemplar med 

post. Arkivarbetet pågår för fullt varje torsdag i Flygets Hus. Det finns en åtgärdsplan som 

syftar till att göra arkivet mer brandsäkert. De nya skåpen är nu på plats. 

Även den ekonomiska berättelsen delades ut vid entrén. Kassören Sven Bogg drog igenom de 

viktigaste posterna. Föreningen hade vid årsskiftet 387 medlemmar Medelåldern är 77 år!! 

Nytillkomna under hösten betalar första gången avgift för 2014 varför intäkterna från 

medlemsavgifterna ger en lägre siffra. På inkomstsidan är största posten bidraget från Saab 

som vi tacksamt tar emot medan Saab-minnen är den största utgiftsposten. Årets resultat blev 

-4 755 kr. Bokslutet godkändes.  

8. Revisorernas berättelse  

Revisionsberättelsen lästes upp av Bertil Andersson. Ingen anmärkning förelåg och 

revisorerna tillstyrkte att resultat och balansräkning per den 31 december 2013 fastställs och 

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.  

9.  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen och beviljade enhälligt styrelsen 

ansvarsfrihet.  

10. Föredragning av verksamhetsplan och budget för år 2014 inkl. förslag till årsavgift 

Sven Bogg drog igenom verksamhetsplan och budget som också de var presenterade på 

utdelat material. Verksamhetsplanen är densamma från år till år och det finns ingen anledning 

att ändra på den. 

Styrelsen har i budgeten räknat med att medlemsavgiften ska vara oförändrad, 150 kr per år. 

11. Godkännande av verksamhetsplan, budget och årsavgift 

Mötet godkände ovan under punkten 10 presenterade förslag. 
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12. Fastställande av antalet styrelseledamöter 

Antal styrelseledamöter har under året varit 9 stycken vilket har fungerat bra. Ingen ändring 

föreslås 

13. Val av ledamöter i styrelsen:  

(Valberedningens förslag) Årsmötet valde med acklamation Lars - Uno Elwingsson till 

ordförande. Övriga styrelseledamöter gäller följande: Urban Hellstrand, Kenneth Nilsson och 

Gösta Niss har ett år kvar. Sven Bogg ombeds acceptera att stå kvar i 2 år för att förbättra 

balansen i styrelsen. Sture Rodling önskar avgå ur styrelsen men kommer säkert att fortsatt 

hjälpa till med Saab-minnen. Lars-Åke Holm har ett år kvar. Billy Fredriksson och Stellan 

Eklöf föreslås omval på 2 år. 

 Val av revisorer:  

Som ordinarie revisor föreslås John Eriksson på två år. Bertil Andersson som har ett år kvar 

önskar avgå och ersätts av Sven Magnusson, nyval på 2 år. Som revisorsuppleant omvaldes 

Åke Drätting på 2 år. Lage Lönn har ett år kvar. 

Valberedning för år 2014:  

Roger Larsson på ett år, Tord Jonsson och Per-Göte Lundborg omvaldes på ett år.  

Pe-Ge ska vara sammankallande. 

Ovanstående förslag under punkt 13 bifölls. 

14.  Motioner till Årsmötet.  

Motionen avsåg förenkling av antagande av nya medlemmar i olika Saabföretag. 

 Motionen avslogs eftersom befintliga undantagsregler redan möjliggör nya medlemmar i 

olika Saabföretag.   

Styrelsen meddelade att vi kommer att vara mer aktiva på Saabs Intranet och genom att 

anordna lunch-föredrag med skribenter från Saab-minnen. Vi har då en chans att nå ut till 

potentiella medlemmar som fortfarande är i tjänst (föryngring). 

15 Övriga frågor:  

15.1 SFF:s årsbok överlämnades av Carleric Weiland  som gåva till klubben något som blivit 

en tradition. 

15.2 Avtackning av Sture Rodling. Sture som avgår ur styrelsen efter 8 år avtackades med en 

vacker blomma. Och en varm applåd.  Sture har haft en viktig roll och han kommer 

säkert att fortsätta bland redaktörerna i Saab-minnen.  

16.  Vi som sett fram mot kvällens föredrag. Blev inte besvikna. Saab har många strängar 

på sin lyra och Lennart var en mästare att berätta. Antal anställda i de olika 

Saabföretagen i Linköping är ca 5 000 och hela Saabkoncernen ca 14 000 och vi har 

affärer i 104 länder. Ledningsstyrkan om 40 man sitter i Stockholm.  Många vill veta 
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hur man gör så vi måste lära upp våra konkurrenter om vi ska göra affärer. Det är långt 

ifrån bara flyg det rör sig om. Man jobbar med allt från undervattensfarkoster och 

system, rymd, kommunikation, telekrig, trafik system, trafikledning, Erieye etc. Vi har 

ett gott rykte och en stor del av inkomsterna består av legotillverkning för andra 

flygplanstillverkare som Airbus och Boeing. 

  Efter en trevlig samvaro och en god landgång bar det av hemåt med en intressant bok 

om saab minnen att studera.  

 Om jag förstått rätt är Ditt jobb /jorden runt/ dygnet runt. Vi önskar Dig och andra 

eldsjälar att ni orkar kämpa vidare. Vi ställer gärna upp med glada tillrop. Vi är stolta 

över vad ni uträttar och hoppas vi kan få nya positiva rapporter framöver. 

 Lennart fick en flaska vin, Saab-minnen nr 24, SFF årsbok och en varm applåd.   

 


