
 

1 

 

 

                             
 
 

                                  
 

                                                 
 
 

                                  ÅRSREDOVISNING  
                                                     för 

                                  Veteranklubben SAAB 
 

                                  Redovisningsår 2019 
 
 

                                - Verksamhetsberättelse 
  



 

2 

 

 
 

   

 
Verksamhetsberättelse 
 
   
Allmänt om verksamheten 
 
Veteranklubben Saab verkar för att stödja och bevara Saabs och de anställdas historia 
och hade vid årsskiftet 330 medlemmar (337 år 2018). Föreningen stiftades 1986 och 
är en regional förening med säte i Linköping. Föreningen är ideell och har som ändamål 
att ta vara på historia huvudsakligen inom de flyg-, robot- och rymdtekniska områdena 
och medlemskap kan erhållas för personal som varit anställd minst 20 år i företaget, 
eller vid speciella skäl. 
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 
Saabanknutna 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. 
 
Under året har bidrag delats ut ur Sivert Ward fonden till Mikael Forslund som författat 
och gett ut en bok Fokker in Swedish Service, där Saab Scandia har en framskjuten plats. 
Vidare har en grupp från Veteranklubben under ledning av Arne Fagerstedt och Hans 
Kampf uppdaterat och moderniserat ”Saab-väggen” i Flygets Hus.  

 
Föreningsmöten 
 
Årsmötet inledde verksamhetsåret 2019 och Saabveteranen Ulf Edlund valdes som 
årsmötesordförande. En styrelse valdes enligt valberedningens förslag. Alla val 
genomfördes med acklamation. Till ordförande omvaldes Göran Berséus. 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 höll kvällens gästföreläsare Lars-Erik Svedlund, Vice President, 

Deputy Head of Business Area Aeronautics en översikt av Gripen-händelser på Saab, särskilt 

det pågående 39E-arbetet, och även några korta inlägg om T-X och GlobalEye programmen. 
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Vårens föredrag hölls av Magnus Falk, Vice President and head of Business 
Development, Marketing and Sales at Saab AB Aerostructures. Det informerande  
föredraget berörde dagens legotillverkning på Aerostructures som har global 
omfattning och hur programmen förväntas se ut i framtiden. Det gavs även en 
presentation om läget på Saab i stort. 
 
Höstens första föredrag hölls av Nils Erik Peterson , Technical Director Research 
and Development på Saab.  En mycket intressant och delvis komplex presentation 
gavs av Gripen E/F:s avioniksystem och de förändringar som skett jämfört med Gripen 
C/D, både implementerade och planerade. 
 
 
Höstens andra föredrag hölls av Magnus Brege, President & Chief Executive 
Officer för VRICON Inc. USA. Presentationen behandlade hur och vad man kan göra 
med en digital kopia av jorden representerad i tre dimensioner. Precisionen är med 50 
cm pixlar och med en absolut noggrannhet bättre än 3 m över hela jorden, helt utan 
hjälp av mark-kontrollpunkter. En stor och växande marknad berördes både inom 
militär- och civil användning. Även en intressant företags- och metodutveckling 
berördes. 

 
Studiebesök 
 
Årets studieresa gick till F 13 Bråvalla-utställningen och Visualiseringscenter i 
Norrköping. Besöket gav en mycket intressant inblick i F 13 flygtjänst och uppdrag 
under dess verksamhet som flygflottilj, inte minst incidentberedskap.   Vid besöket på 
Visualiseringscenter demonstrerades olika avancerade 3-D modeller/funktioner och 
även interaktiva system. 
 

 
Trivselkvällen 

 
En trivselkväll genomfördes i början av december. Gästtalare var Ulf Edlund som höll 
ett kåseri om Birgit Thüring, Sveriges första kvinnliga trafikpilot. Presentationen 
berörde en unik livshistoria med många olika lite unika flygplan under 
målbogseringsverksamheter som ofta utfördes i Gotlands luftrum. 
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. 
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Arkivarbete 
 
Fortsatt arbete har, under ledning av Tord Jonsson, 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 och 
planeras. 
Sedan Saabs ledning beslutat att det Historiska Arkivet, som nyligen uppdaterats och  
finns inom Saab i Linköping, har Veteranklubben Saab erbjudit sig att samverka kring 
verksamheten för detta och utveckla verksamhetsformer framöver. Dessa kan även 
innebära stöd med underlag till pågående Saab-verksamheter. 

 
 
Bibliotek i ASJ portvaktshus 
 

Ett tekniskt/vetenskapligt bibliotek har inrättats i portvaktshuset där bland annat  
material från Saabs tidigare bibliotek ingår. Detta förvaltas av en biblioteksgrupp f. n. 
bestående av Ulf Claréus, Marianne Hök och Kenneth Nilsson. 

 
Dokumentering av Industriskolans historia 
 
Under året har Erwin Kågander och Inger Westerlund arbetat vidare med att 
dokumentera och presentera Saabs industriskolas historia i bild och text. 

 
Saab-minnen 
 
Ett stort arbete har under året lagts ned på att samla in och redigera artiklar ingående 
i del 30 av Saab-minnen, som delas ut till medlemmarna vid ordinarie årsmöte och 
fördelas inom Saab och närliggande föreningar och institutioner. 
Redaktörer har varit: Kenneth Nilsson (sammanhållande), Urban Hellstrand, Curt 
Murhed (emeritus), Yngve Sedin, Stig Nilson (teckningar) och Tor Stavöstrand.                   
                                                                                                                       

Avslut 
 
Under året har 10 ordinarie styrelsemöten hållits. 
Styrelsen tackar alla medarbetare, arbetsgruppen och redaktionskommittén 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 kring verksamhet 
och personal. 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. 
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Resultaträkning och Balansräkning. Se Årsmöteskallelse 
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     Årsmöte Veteranklubben Saab 
      

     Agenda 
 

1 Mötets öppnande 
2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
3 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera 

protokollet 
4 Frågan om årsmötets behöriga utlysande  
5 Fastställande av dagordning 
6 Styrelsens årsredovisning; verksamhetsberättelse och 

ekonomi 
7 Revisorernas berättelse 
8 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning 
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
10 Motioner 
11 Föredragning av verksamhetsplan och budget för år 2020 inkl. 

förslag till årsavgift 
12 Godkännande av verksamhetsplan, budget och årsavgift 
13 Fastställande av antal styrelseledamöter (5-11)* 
14 Val av:  

• Styrelseordförande 

• Styrelseledamöter, omval eller nyval 

• Revisorer (2), suppleant (1) omval eller nyval  

• Valberedning (3) 
15 Styrelsens förslag till nya hedersmedlemmar 
16 Övriga frågor 
17 Mötets avslutande 

 
 
 
      *( ) är stadgeangivet antal 

 
 
 


