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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2004-2005  
i Datasaabs Vänner 

Dokumentationssektionen:  
Arbetet med engelskspråkiga artiklar för publice-
ring på hemsidan har fortsatt. I samband med en 
sammankomst av f.d. SaabUnivac anställda höll 
Viggo Wentzel ett föredrag om hur avtalet mel-
lan Saab och SperryUnivac kom till 
Sektionsansvarig: Viggo Wentzel 

Informationssektionen 
Under året har 4 medlemsblad givits ut. Följande 
medlemmar har medverkat med artiklar: 
Heike Bergsten, Tord Jöran Hallberg, Viggo 
Wentzel, Bengt Jiewertz, Asbjörn Linge, Arnold 
Norman, Göran Löf, Anders Vistby, Bernt Mag-
nusson, Bengt Åsenius och Sven Yngvell. Ordfö-
rande Lennart har medverkat i samtliga nummer.  
Redaktör: Sven-Erik Järkelid  

Seniorsektionen 
Under året 2005 har två utflykter gjorts. Den för-
sta gick i maj med Vikingbuss till Västergötland-
Närke. Vi var 24 förväntansfulla som embarkera-
de bussen som gjorde sitt första stopp på Ols-
hammarsgården, Verner von Heidenstams födel-
sehem, där vi drack kaffe. 

Därefter fortsatte vi mot Forsvik och gjorde ett 
besök på Forsviks Bruk, med anor från medelt i-
den. Förutom att ha sett utställningen om Arn, 
Guillous riddare så besåg vi bygget av Eric Nor-
devall II, en replik av den sjunkna ångaren utan-
för Visingsö.  

Lunch intogs på Kanalhotellet i Karlsborg och 
styrkta av den guidades vi runt i Karlsborgs fäst-
ning.  

På hemvägen intog vi kaffe i Askersund. 
Höstresan genomfördes med egna bilar och vi 

var 19 personer. Vi började med att äta lunch på 
Tjällmo Värdshus innan vi tog oss till Godegård 
där vi fick en guidad visning av deras Bruks- och 
Porslinsmuséum. Kaffe intogs där och eftersom 
vi var sena körde vi sedan som fartdårar till Mo-
tala och Charlottenborgs slott där vi fick njuta av 
Sophie Isbergs träsniderier. En fantastisk dock-
skåpsutställning kunde också ses och sedan var 
årets resor till ända. 
Sektionsansvarig: Rolf Hultqvist 

Arkivsektionen.  
Under året har arkivet tillförts en unik samling 
fotografier från Saabs beräkningsavdelning med 
Sara och D21, och som är ett urval ur en större 
kollektion ursprungligen sammanställd av Algée 
Hansson. Bilderna finns tillgängliga både som 
papperskopior och som jpeg-filer på CD. 

Sektionen har utfört ett antal uppdrag rörande 
historisk information.  
Sektionsansvarig: Sune Sjölund 

Hemsidan 
Antalet besökare på hemsidan har under året 
ökat och uppgick i april och maj till drygt 2400 
per månad. Under sommaren sjönk besöksantalet 
av naturliga skäl men ökade åter under hösten. 

Glädjande är att de engelska sidorna nu har 
besökare från i stort sett hela världen, varav vissa 
är från exotiska länder som Tongaöarna och 
Thailand.  

Den genomsnittliga besökaren stannar nu ca 5-
6 minuter och läser i snitt 3 sidor. 
Webmaster: Heike Bergsten 

Förrådet. 
Förrådet är fortfarande inrymt i IT-Ceums loka-
ler vid Wahlbecks gamla fabriker. Någon egen 
klubblokal där vi kan inrymma bokförråd och ett 
föreningsarkiv har vi inte kunnat åstadkomma. 
  Ur den utställning som vi övertog från Erics-
sons fabrik i Linköping har 17 st mobiltelefoner, 
tillverkade i Linköping under 1990-talet, depone-
rats vid Ericsson-fabrikens i Kumla museum.  
Sektionsansvarig: Kaj Malmgren 

Distribution 
Även i år har 4 nummer av medlemsbladet, in-
bjudan till utflykt och några böcker distribuerats. 
Sektionsansvarig: Lennart Karsberger 
Styrelsen 
 
 
 
 
 
 

Styrelsen har under året haft 4  möten. Föreningen har nu 249 medlemmar.  
Tyvärr har vi även i år drabbats av att några uppskattade kollegor har gått bort. Det påminner oss 

om hur angeläget det är att vi som är kvar delar med oss av minnen och erfarenheter från en av de 
största teknikdrivna "revolutionerna".  

En del i de strävan är det arbete som en del medlemmar lagt ner vid IT-Ceum, som kunde invigas 
enligt planerna och där Viggo Wentzel var en av talarna. Under året har vi träffats onsdagsförmidda-
garna för att lära oss guida och utbyta minnen.  

Vad gäller böckerna så har det även i år bara sålts några ströexemplar.  

2 



3 

EKONOMIRAPPORT, DATASAABS VÄNNER VERKSAMHETSÅRET 2004 /2005 
     BEHÅLLNINGEN     2004-11-01:      Kr:

Porto förskott 1 157,91
Kassa: -271,10 
Östgöta Enskilda Bank: 3 515,28
Stadshypotek Bank: 84 826,00
Obligationer: 0,00
Giro: 10 226,40   
SUMMA:  99 454,49
Varav reservation 0,00

     INKOMSTER:
Medlemsavgifter: 25 700,01
Boksektionen: 2 700,00
Drift, allmänt: 7 895,00
Informationssektionen: 0,00
Kontaktsektionen: 0,00
Arkivsektionen: 0,00
Donationer, allmänt: 400,00
Diverse  bl..a. räntor: 206,00
SUMMA: 36 901,01

     UTGIFTER:
Medlemsavgifter: 0,00
Boksektionen: 0,00
Drift, allmänt: 14 139,70
Informationssektionen: 11 488,75
Kontaktsektionen: 180,25
Arkivsektionen: 200,00
Donationer, allmänt: 0,00
Diverse : 0,00
SUMMA: 26 008,70

     FÖRÄNDRING:  10 892,31

     BEHÅLLNINGEN 2005-10-31:
Portoförskott 5 792,21
Kassa: 319,90
Östgöta Enskilda Bank: 3 505,28
Stadshypotek Bank: 85 032,00
Obligationer: 0,00
Giro: 15 697,41   
SUMMA: 110 346,80 110 346,80
Varav reservationer: 0,00
Varav donationer: 132 384,13
Balans, bokprojektet: -42 559,55 

     KOMMENTAR:
Under verksamhetsåret har 249 medlemmar betalt medlemsavgift

Björsäter : 2005-11-10
____________________________________________ ______________________
O M Eliassen. (Kassör) Karl Wilhelmsson. (Revisor) Rolf Bergström. (Revisor)



 

 
Valberedningens förslag 

Valberedningen har följande förslag till ledamöter/funktionärer för 2006: 
Ledamöter för 2 år  
Sekreterare:                                                Ulla-Greta Malmqvist                omval 
Kassör:                                                       Ole-Martin Eliasson                  omval 

Ledamöter för 1 år 
Dokumentationssektionen:                           Reino Florén                             nyval 
Arkivsektionen:                                          Sune Sjölund                            omval 
Seniorsektionen:                                         Rolf Hultqvist                           omval 
Informationssektionen:                                Sven-Erik Järkelid                     omval 
Distribution:                                               Lennart Karsberger                    omval 
Hemsidessektionen:                                     Heike Bergsten                         omval 
Förrådsansvarig:                                         Kaj Malmgren                           omval 
Koordinator mot IT-Ceum:                          Tord Jöran Hallberg                  omval 
  
Revisorer för 1 år:                                       Rolf Bergström                         omval  
                                                                  Karl Wilhelmsson                     omval 
  
(Ordförande Lennart Pettersson är vald på 2 år och kvarstår) 
 /Göran Löf 
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Förslag till stadgeändring. 
Enligt nuvarande stadgar så löper föreningens interna räkenskapsår från 1 dec. till 31 nov. Detta med-
för att kassören måste upprätta ett bokslut för det interna räkenskapsåret och ett för kalenderåret, som 
ligger till grund för deklarationen. Anledningen är att vi ska kunna kombinera årsmötet med att äta 
ett julbord, och för att kunna besluta om styrelsens ansvarsfrihet måste ett bokslut finnas.  

För att underlätta för kassör och revisorer vill styrelsen aktualisera frågan om en ändring av stadgar-
na och göra räkenskapsåret = kalenderår och som en följd av detta förlägga årsmötet efter nyår.  

Vi har då två alternativ när det gäller julbordet: 
- A. Bara samlas i början på dec. som vanligt utan att hålla årsmöte. 
- 1. Slopa julbordet och äta en "vårmiddag" i samband med årsmötet. 

Om årsmötet anser att vi kan ändra på traditionen med julbord och årsmöte samtidigt föreslår styrel-
sen följande ändring av stadgarna: 

Nuvarande formulering: 
                                      § 8.1  Årsmöte skall hållas före december månads utgång. KaIleIse till årsmöte  
                                                skall ske minst två veckor före utsatt mötesdag. Motioner till mötet skall vara 
                                                inlämnade minst en vecka i förväg.  
                                                Obligatoriska punkter på dagordningen skall vara: 
                                                1. Mötets öppnande 
                                                2. Frågan om kallelsen var utsänd i tid enligt stadgama 
                                                3. Fastställande av dagordningen 
                                                4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
                                                5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare 
                                                6. Styrelsens och sektionsansvarigas berättelser 
                                                7. Revisionsberättelsen 
                                                8. Fråga om ansvarsfrihet  
                                                9. Val av styrelse för kommande verksamhetsår 
                                                10. Fastställande av den årliga medlemsavgiften 
                                                11. Fastställande av nästa års budget 
                                                12. Behandling av motioner till åsmötet 
                                                13. Övriga frågor 
                                                14. Mötets avslutande 
                                      §8.2   Föreningens interna räkenskapsår löper från I november till 31 oktober. 
                                                Bokslut för detta räkenskapsår skall granskas av revisorerna och ligga till  
                                                grund för beslut om ansvarsfrihet. Ett bokslut skall också upprättas för 
                                                kalenderåret och granskas av revisorerna. Detta bokslut skall publiceras i                          
                                                första medlemsbladet efter årsskiftet och ligga till grund för redovisning till                          
                                                skattemyndigheterna. Finner revisorerna anledning till anmärkning på detta 
                                                bokslut kan de kräva att en extra föreningsstämma hålles före mars månads 
                                                utgång 
 
Förslag till ny formulering: 

         § 8.1  Årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Kallelse osv.  
                                      § 8.2  Föreningens  räkenskapsår löper från 1 januari till 31 december. 

Bokslutet skall granskas av revisorerna och ligga tillgrund för beslut  om ansvarsfrihet..   
Bokslutet skall publiceras i  första medlemsbladet efter årsskiftet och ligga till grund för redo-
visning till  skattemyndigheterna.  
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John Erik Wackelin in memorium.  

John Erik Wackelin har efter en tids sjukdom 
gått ur tiden. Han somnade in den 10 oktober 
2005.  

John Erik var född i Munkfors i Värmland 
1929 och blev alltså 76 år. Efter tekniska studi-
er i Katrineholm började han på SAAB 1955, 
sedemera DATASAAB. För att vara Värmlän-
ning var John Erik en lågmäld person som säl-
lan höjde rösten men bakom den lågmälda fasa-
den fanns det värmländska kynnet och hu-
morn . Han hade ett brett tekniskt intresse och 
kunnande och var dessutom en tekniker med ett 
gott praktiskt handlag. Han blev DATASAAB 
med dess efterföljare trogen ända tills pensio-
neringen och under en lång tid arbetade han 
med service av olika produkter. Främst tror jag 
vi minns honom som arbetande med de uttags-
automater som DATASAAB utvecklade och 
levererade till bankerna. Alla har vi säkert nytt-
jat dessa produkter otaliga gånger. 

John Erik hade många intressen, ett av de 
största var radio och han var som säkert många 
av Er minns en flitig radioamatör där han både 
byggde utrustningar och regelbundet använde 
dessa i sin kommunikation med omvärlden.  
Hans signal var SM5AEI. 

Ett annat stort intresse var segling där han 
under många år var mycket aktiv. John Erik 
och undertecknad seglade mycket tillsammans 
och vi ägde också båt tillsammans. Båten hade 
registreringsnumret WoW 005. WoW stod för 
Wackelin och Westlund. Åtskilliga äro de stun-
der vi tillbringade på båten i Gryts skärgård. Vi 
hade otroligt roligt tillsammans och älskade 
vinden, vågorna och naturen. Det var en tid 
fylld av gemenskap och glädje och små äventyr 
som de flesta båtägare råkar ut för. Dessa turer 
till sjöss gav också mycket tid till samtal om 
allehanda ting och John Erik hade ett rörligt 

intellekt, vilket medförde att samtalen blev 
både intressanta och djuplodande och rörde sig 
över ett brett område där tankar och fundering-
ar om både teknik och humanism rymdes. 

John Erik var den yppersta av vänner. Hans 
sinnelag var vänligt och han var alltid hjälpsam 
och beredd att ställa upp för sina vänner. Man 
kunde alltid lita på John Erik fullt ut och hade 
man själv hamnat i svårigheter visste man att 
John Erik alltid fanns till hands för att ge en 
hjälpande hand. Under vår bekantskap på näs-
tan 40 år kommer jag inte ihåg att jag sett ho-
nom arg en enda gång.  

John Erik ägde också ett hus i Hjulsbro som 
han renoverade omsorgsfullt i stort sett på egen 
hand. Det blev ett trevlig och fint hem tillsam-
mans med hustrun Britt-Marie. I det hemmet 
kände man värmen och vänligheten av två 
människor som verkligen brydde sig om var-
andra och sina vänner. 

För mig personligen var John Erik en av mina 
allra bästa vänner jag någonsin haft och troli-
gen kommer att ha. Han var den första person 
jag mötte på DATASAAB och han introduce-
rade mig i den nya tidens teknik och vi fick ju 
båda vara med om en teknikutveckling tillsam-
mans med alla andra DATASAABARE som är 
och var unik.  

Saknaden efter en så fin person och vän är 
naturligtvis oerhört stor och våra tankar går 
även till hans kära hustru Britt-Marie i denna 
svåra stund. Vi som kände John Erik är tack-
samma för den tid vi fick tillsammans och i 
vårt inre bevarar vi med glädje och värme alla 
goda minnen vi har från tiden tillsammans. 
Vi lyser frid över hans minne. 
Vännen Sivert Westlund 
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