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Verksamhetsberättelse för Datasaabs Vänner  
verksamhetsåret 01/01 2010 - 31/12 2010 

Allmänt. 
Styrelsen har under året haft 4  möten. Föreningen hade vid årsskiftet 183 medlemmar.  
22 juni fick vi besök av våra vänner från Vrigstad.  
På programmet stod: Visning av datamuseet, Guidad visning av Gamla Linköping med bankmuseet 
och guidad tur i Flygvapenmuseet. Vi riktar ett stort tack till Datamuseet för deras hjälp vid besöket. 
Som förgående år har en liten grupp träffats på tisdagsförmiddagarna i vår lokal vid Ericsson.  
Övriga verksamheter redovisas under resp. sektion.  

Dokumentationssektionen.   
En rad dokument,som lånats från arkivet i Vadstena i samband med arbetet på Vrigstadutställningen 
har återlämnats. Några dokument från K.A. Andersson har också lagts in i arkivet. 
Göran Ekelund 
Informationssektionen 
Under verksamhetsåret har 4 medlemsblad givits ut. Följande medlemmar har bidragit med artiklar: 
Rune Nyman, Bengt Magnhagen, Viggo Wentzel, Nils Göran Gath och Reino Florén. Ordförande 
Lennart har medverkat i samtliga nummer.  
Sven-Erik Järkelid 
Seniorsektionen  
Årsmötet 2010 genomfördes med 23 medlemmar närvarande och där Reino Florén berättade om  
”eResan i eRegionen” ett projekt med syfte att främja, stimulera och utveckla regionens Informa-
tions-, Kommunikations och Teknik-aktiviteter. 

Under 2010 gjordes en vårutflykt. Den gick i maj med egna transportmedel till Kinda-Ydre-bygden 
där 23 medlemmar besökte Hargodlarna, Tidersrums kyrka och Smedtorps dubbelgård innan vi intog 
en välbehövlig lunch på Ydre Värdshus. Efter lunchen besökte vi emigrantutställningen Andrew Pe-
terson i Asby, Kvarnkulla trädgård samt Brostorp med sina ostar och ostkakor. 

På hösten i november gjorde vi ett besök ”Bakom Östgötateaterns scen”. Dessförinnan intog vi lun-
chen på restaurang Olympia. 

I december intog 36 glada vänner det sedvanliga julbordet i Vagnhallen Fontänen. För underhåll-
ningen svarade ”Skånska Lasse och andra roliga gubbar” dvs Mjölby-Frasse och Eken-Åke. 
Rolf Hultqvist 
Hemsidan  
Även under 2010 har hemsidan varit flitigt besökt. Mellan 4000 och  5000 verkliga besökare per må-
nad har hittat in på vår hemsida. 

Mest lästa har inte referaten från våra utflykter och fester varit, som man kanske skulle tro, utan de 
historiska artiklarna. Där ligger Bengt Jiewertz dokument ”Tiden före mynten” i topp. Beverloo´s bil-
der är också populära liksom bilder och text om D21. 
Heike Bergsten 
Musei - och förrådssektionen.  
ITceum hade i början på augusti 2010 flyttat sina historiska dataföremål från ett skyddsrumsförråd 
till ett förråd i Tornby. 

DSV blev dessförinnan ombedda att hjälpa till med att registrera föremålen. Så under sommaren 
gjorde ett tappert gäng från DSV en grovregistrering av föremål, som ej tidigare var registrerade. 

Även registrering av föremål som finns i hobbylokalen pågick under året.Insamling för att få till ett 
fotocollage från tidigare verksamheter inom DSV finns med i planeringen.  

Ett USBminne på 16 Gigabyte väntar på att få in fakta och bilder om historik i tidigare verksamhe-
ter. 

Planering om att samla in historiska dataprogram pågår och lagra dem på ett sådant sätt 
att de kan läsas av framtidens datorer 

Det finns alltså viktiga saker att utföra inom DSV i samarbete med datamuseet. 
Weimar Sandell 
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Distribution 
Utskick av medlemsblad 1-4.  
Sålda böcker: 19 st därav 3st bokpaket.  
Erhållit 3 st förskott tot 7500 kr avseende porton. Behållning på kontot 31 dec 2010 = 2496,42 kr. 

 

  EKONOMIRAPPORT, DATASAABS VÄNNER,  VERKSAMHETSÅRET 2010 
         
     
BEHÅLLNING    2010-01-01:      Kr:     
 Portoförskott 5 177,92      
 Kassa:  -237,60      
 Handelsbanken: 121 597,92      
 SUMMA:      126 538,24  
         
     
INKOMSTER:       
 Medlemsavgifter: 18 656,16      
 Boksektionen: 2 120,00      
 Klubbsektionen: 12 440,00      
 Diverse, bl. a. räntor: 29,00      
 SUMMA:   33 245,16    
         
     
UTGIFTER:        
 Boksektionen: 649,00      
 Drift, allmänt: 2 221,00      
 Informationssektionen: 14 685,00      
 Klubbsektionen: 3 281,00      
 Hemsidesektionen: 3 575,00      
 Museisektionen 1 652,00      
 SUMMA:   26 063,00     
         
     
FÖRÄNDRING:      7 182,16  
         
    
BEHÅLLNING 2011-01-29      
 Portoförskott   2 496,92      
 Kassa:  525,40      
 SUMMA:   133 720,40  133 720,40  
 Balans, bokprojektet:  -30 742,55    
     
KOMMENTAR:       
         
 183 medlemmar har erlagt medlemsavgift  för  året 2010   
 8 medlemmar har erlagt medlemsavgift  för  året 2011   
                                                             
 Björsäter  2011-01-29      
 ___________________      
 O M Eliassen. (Kassör)      
 ______________________ _______________________   
 Birgitta Ranada (Revisor) Nils Hellström (Revisor)    
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Budgetförslag för 2011. 
Styrelsen för Datasaabs Vänner föreslår en budget för verksamhetsåret 2011 enligt följande: 
Intäkter. 
Medlemsavgifter             17 500 SEK 
                    Summa:                              17 500 SEK        
Utgifter. 
Adm.                               2 500   SEK 
Informationssektionen     14 500 SEK 
Klubbsekt.                       2 000  SEK 
Hemsidan                        3 600  SEK 
Museisekt.                       2 000  SEK 
Årsmöte 2011                 12 000  SEK 
                    Summa:                              36 600 SEK        
Resultat:  Underskott = 19 100 SEK    
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Valberedningens förslag till ledamöter/funktionärer  
för 2011. 

 
 

Ledamöter för 1 år 
 
Ordförande:                                Lennart Pettersson     Omval 
 
Kassör:                                    Kjell Johansson             Fyllnadsval 
 
Arkivsektion:                             Göran Ekelund              Omval 
 
Ledamot:                                 Rolf Hultqvist                Omval 
 
Informationssektionen:               Sven-Erik Järkelid         Omval 
 
Distribution:                             Lennart Karsberger        Omval 
 
Hemsidesektionen:                     Heike Bergsten             Omval 
 
Klubblokal och samlingar:           Weimar Sandell             Omval 
Kontakt ITceum 
 
Samverkan Dataföreningen:        Reino Florén                 Omval 
 
 
 
Revisorer för 1 år:                                                      
                                                                                            Nils Hellström              Omval 
 
                                              Björn Johansson            Nyval 

 
 

(Sekreterare Göran Wahlström är vald på två år och kvarstår) 
 
 
/Valberedningen 
Göran Löf och Kjell Johansson 
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Proposition om stipendier.  
Redan när man startade bokprojekten talade man om att en eventuell  behållning skulle kunna använ-
das till att utdela ett stipendium till någon person eller institution som gör eller hargjort en nydanande 
insats inom datatekniken och dess tillämpning.  
 
Föreningen har under ett flertal år haft ett kapital som överstiger 100 000 Kr.  Eftersom vi inte ser att 
DSV kommer att engagera sig i något kapitalkrävande projekt i framtiden föreslår vi att vi gör verk-
lighet av tankarna på ett stipendium.  
 
Styrelsen föreslår följande: 
1. 100 000 Kr sättes på ett särskilt stipendiekonto.  
2. Kapital plus ev. ränta delas ut fördelat under en femårsperiod med början år 2012 enligt formeln;  

Kontots saldo 1 jan. år X dividerat med 2017-X 
3. Styrelsen får i uppdrag att under 2011 ta fram ett förslag till ändamål/målgrupp(er) och regler för 

hur mottagare skall utses. Förslaget skall föreläggas årsmötet 2012 för beslut. 
4. Styrelsen föreslår att namnet ska vara; Datasaabs Vänners stipendium. 
 

Proposition om medlemsbladet.  
Vi har hittills gett ut 4 nummer av medlemsbladet per år. Antalet nummer har bestämts av reglerna 
för moms som säger att ett föreningsblad som ges ut fyra gånger per år är befriat från moms på tryck-
ningen. Allt eftersom porton har blivit dyrare utgör tryckningen en allt mindre del av kostnaderna. 
Därför är inte momsen av signifikant betydelse.  
Dessutom har vår hemsida visat sig vara en välbesökt källa till information 
och det blir allt svårare för redaktören för medlemsbladet att få in nytt 
material. Samtidigt utgör medlemsbladet en viktig kommunikationslänk 
bl.a. med tanke på att inte alla medlemmar har tillgång till internet eller 
aktivt söker information om föreningen. Dessutom finns behov att ge infor-
mation som är föreningsinterna (årsberättelse m.m.)  
 
Styrelsen föreslår därför: 
1. Medlemsbladet ges ut även i fortsättningen men med två nummer per år. Ett nummer i början av 

året med kallelse till årsmötet och ev. inbjudningar till träffar. Och ett nummer under hösten. 
Som nu ska den också innehålla referat från verksamheten och artiklar som kan tänkas komma in 
till redaktören. 

2. Kallelser och ev inbjudningar som inte passar in i tiderna för utgivning av medlemsbladet annon-
seras på hemsidan och via e-mail. Det fåtal som inte har tillgång till internet och e-mail  skickas 
vanligt brev.  

 

Upprop 
Du som har e-mail: V.v. skicka din adress till lenp@algonet.se   
Detta för att kunna hantera kallelser mm enligt styrelsens proposition.  
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Julmiddagen 2010 
Den 9 december samlades 36 förväntansfulla och hungriga Vänner till årets julbord på  
Fontänen i Linköping.  

För underhållningen hade Rolf och Gunnel Hultqvist engagerat Bernt Fransén (Mjölby- 
Frasse) och dragspelaren Åke Säll (Eken-Åke) som framförde en applåderad 
föreställning kallad ”Skånska Lasse och andra roliga gubbar”. 
Föreställningen gav en tillbakablick på den första delen av 1900-talet och de visor  
som var populära då, fram till Hasses och Tages dagar på 60-70-talet. 
Bernt Fransén sjöng och berättade om de visor som bondkomiker fram till 1945 
framförde, och som fram till dess varit mycket populära. Efter det året urartade 
bondkomiken och blev inte längre ”rumsren” pga svordomar och plumpheter. 
Inte förrän Hasse och Tage, i en revy på Skeppet i Stockholm 1970, tog upp 
Elektricitetsvisan, (allt går ju med elektricitet....) blev bondkomiken accepterad på 
nytt. Den visan skrevs enligt Bernt av ”Skånska Lasse” som bodde i Mjölby och skrev 
visan på 1920-talet. 

Vi fick höra flera gamla godingar som säkert många av oss som växte upp på 40-talet 
då kunde sjunga med i. Ni minns väl ”Johan på Snippen” och ”Motorcykeln” som hette 
Komet och gick som en raket? Andra kändisar var ”Stora fötter” och ”Går du med...”. 
Mest applåder fick visan ”Å ja va me” om Tjolanta Karlsson från Vreta Kloster. Hon 
som hade så många karlar som hon trolovade sig med. Men hon råkade i ”olycka”, 
förstås. När hon stämt alla inför tinget sade domaren att den senaste förlovningen var 
den som gällde, och det var han som ”va me” som fick ta ansvaret. Dock tyckte han 
att grabben var lik de övriga fästmännen ”men inte mej....”. 

Tord-Jöran Hallberg avslutade kvällen med kåseri och violinspel. Vi fick höra Toselliserenad, 
polska och Jämtländsk brudmars. 
Referat av Heike Bergsten 

   
Vår hemsida 
För mig som är WEBmaster är det både glädjande och förvånande att vi har så många besök på vår 
hemsida. Det är ju ändå inga frekventa uppdateringar som görs. Men förvisso börjar materialet bli 
omfattande.  Vi har nu nära 2000 filer som drar 268 MB på WEBhotellet. Så det finns mycket att 
forska i. 

De månader som haft högst antal besökare under 2010 har varit mars (5824 st) och januari (5049 
st). Under hösten sjönk besöksantalet till drygt 4000 per månad, liksom tidigare år. 
Det är intressant att se att även icke svenska besökare hittar vår hemsida. Finland, Ryssland och Au-
stralien var i årsskiftet flitigaste utländska besökare. Till de mindre frekventa besökarna hör Brasilien 
och Samoa-öarna. 

Du skulle själv kunna hjälpa mig att öka besöksantalet ytterligare på hemsidan genom att lägga in 
länkar från sidor i t.ex. Wikipedia  som har anknytning till vår verksamhet! Jag har gjort detta på de 
sidor jag kommit på, och det har gett utdelning.  
/ Heike Bergsten 
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