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   Detta medlemsblad handlar om framtiden för vår förening, DSV 
 
Ordföranden har ordet 

 
Bästa medlemmar! 
Nu är hösten verkligen kommen till våra breddgrader. Nu skall vi också ändra från sommartid till vintertid, då fall-
ler mörkret ännu fortare. Men allt har sin tjusning, själv tänder jag en brasa i täljstenskaminen och njuter på 
samma sätt av elden, som jag tror att grottmänniskorna gjorde för länge sedan. Ja, ingen vet väl med säkerhet när 
människan lärde sig bemästra elden och göra den till sin vän. Men man behöver ju inte veta allt för att kunna 
njuta, det räcker med att kunna njuta. 
 
Höstfesten har förevarit och med god uppslutning 51 personer, det skulle ju motsvara 30 % av medlemskåren, 
men det var förstås med en hel del respektive, men alla är ju lika välkomna, huvudsaken är att stämningen är god. 
Det var den verkligen, föreläsningen intressant och det som är så förunderligt när man träffar DATASAABARE är 
att det är som om tiden stått stilla. Det finns en slags osynlig tråd, som håller oss samman. 
 
Hur bevarar vi och ger kontinuitet åt den känslan? 
 
Vårt arbete i styrelsen har de senaste 2 åren i hög grad varit inriktad på den frågan! 
 
Låt mig inledningsvis ge en kortfattad statusrapport om vad våra ansträngningar lett till. 
 
Vårt samarbete med Östsvenska Handelskammaren har nu återupptagits och vi hade nyligen ett startmöte där 
riktlinjerna för samverkan drogs upp – vi kommer att bilda en stiftelse med namnet Datasaabs Vänner, där Han-
delskammaren är huvudman, men där våra traditioner lever vidare. 
En av hörnstenarna i vår verksamhet ges därmed en fortvarighet som vi kan vara stolta över. 
 
Den andra frågan som vi jobbat aktivt med i styrelsen är – hur kan vi skapa en plattform för vår föreningsverksam-
het så att våra medlemma kan träffas lite oftare? Och, hur säkrar vi en fortsättning i vår anda trots en åldrande 
medlemskår? 
 
Här har nu en ny möjlighet öppnats för oss – vi har fått ett erbjudande om samgående med STPL, Saab Tjänste-
mannapensionärer, Linköping, förkortat STPL 
Vi inledde våra diskussioner i augusti och fick redan då ett mycket trevligt mottagande, vi erbjöds 2 adjungerande 
platser i deras styrelse och Kjell Johansson och jag har nu deltagit i två av deras styrelsemöten. Och, intrycket be-
står – vi är verkligen välkomna in i denna förening! 
 
STPL har ett fantastiskt programutbud, som Ni kan ta del av på deras hemsida, www.stpl.se 
De lägger en hel årsplan, så man har tid att själv förbereda sig för de aktiviteter man vill vara med på. De har en 
något högre årsavgift än vi, den ligger på 150kr/år. 
Vi planerar nu för ett samgående med STPL, ett beslut som ni medlemmar självklart får ta ställning till på kom-
mande årsmöte.  
Vi i styrelsen är mycket positiva till denna lösning och vi ser fram emot en fortsatt konkretisering av samarbetet 
som sker i en öppen och god anda! 
Vi hoppas våra medlemmar därmed ska få ett forum att träffas i och odla sina sociala kontakter, dels med våra 
Datasaab fränder, men också med en ny gemenskap i STPL. 
 
Jag vill att ni sätter er in detaljerna som redovisas nedan och ger er till känna om ni skulle känna någon tveksam-
het.  sivert.westlund@sw-management.se.  Telefon 013-398186/070 8398184 
Vi räknar med ert stöd på årsmötet som kommer att hållas den 28 februari, 2017.  
Vänligen boka i era kalendrar, tack! 
 
Bästa hälsningar 
Gottorp 2016-10-31 
Sivert Westlund 
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Planer för föreningens fortsatta verksamhet 
 
Samverkan med Handelskammaren 
 
Samverkan med Handelskammaren har vi tidigare belyst i medlemsblad och på årsmötet. Här kommer ytterligare 
några detaljer: 
VI räknar med att utdelningen av stipendier för 2017 kommer att ske i vår regi med stöd från Handelskammaren, i 
någon form, och från 2018 har Handelskammaren helt tagit över ansvaret även om vi kommer att fortsätta stödja 
arbetet i en framtida stipendiekommitté. 
De ekonomiska ramarna kommer att utökas från 2018 – vi bidrar med kvarvarande medel på vårt stipendiekonto 
som en initial insats, Handelskammaren och deras medlemmar bidrar därutöver. 
Handelskammarens engagemang kommer att innebära ett lyft för stipendiet i avseende på lyskraft utåt och säkerli-
gen rendera i ett ökat intresse för stipendiet i framtiden. 
Vi i styrelsen är mycket glada för att denna lösning kommer till stånd och den ger Datasaab och Linköping en fort-
satt position som starten på dagens digitalisering, genom namnet på stiftelsen. 
 
Samverkan med Saab Tjänstemannapensionärer, Linköping 
 
Frågan förtjänar först en liten bakgrund om vad vi i styrelsen gjort på området - att hitta en hemvist för föreningen 
så att de sociala kontakterna i nätverket kan fortsätta på ett naturligt sätt och kanske med ökade möjligheter till 
samvaro. Vi förberedde redan under 2015 våra stadgar så att samverkan med andra föreningar kunde övervägas i 
en eller annan form. 
Inför årsmötet redogjorde vi för läget och kontakterna vi haft med Saabs veteranklubb, Ericsson-pensionärerna och 
Dataföreningen – samtliga som nu tyvärr renderat i ett negativt utfall av olika anledningar 
 

· Saabs Veteranklubb, främst för att deras regelverk för medlemskap är mycket strikt 

· Ericsson pensionärerna, främst för att ambitionen att skapa en förening i deras regi saknas, men också för 

att stödet från Ericsson saknas 

· Dataföreningen, främst för att här finns en kommersiell dimension som inte enkelt går att förena med vår 

föreningsverksamhet 

 
Så till kontakterna med Saab Tjänstemannapensionärer, Linköping 
 

· I mitten på augusti så träffade vi företrädare för STPL 

· Det blev en mycket positiv kontakt - vi fick ett varmt mottagande och blev välkomnade att ansluta oss till 

deras förening 

· Även personer som nu är medlemmar i DSV men saknar en bakgrund från Saab eller Datasaab är välkomna 

· Vi blev erbjudna att få två adjungerade platser i deras styrelse som nämndes i inledningen 

· Vi har också format en arbetsgrupp som arbetar med frågan – hur ska vi integrera vår verksamhet i STPL  

· STPL har ett omfattande aktivitetsprogram med utflykter och sammankomster nästan varje månad under 

året – här öppnas nu en möjlighet som vi inte haft egna muskler för under de senaste åren. Se deras hem-

sida www.stpl.se 
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Ett samgående med STPL kräver beslut på årsmöte och vi förbereder nu ett formellt underlag som vi kan förelägga 

våra medlemmar på årsmötet nästa år. En av förutsättningarna för att genomföra ett samgående bygger på om och 

i vilken utsträckning föreningen uppfyllt sitt syfte. 

Styrelsen gör bedömningen att så är fallet – här kommer några av de viktigaste skälen 

· att dokumentationsarbetet varit avslutat sedan flera år är väl känt 

· vi fortsätter samverkan med Länsmuseet även om det sker från en ny plattform 

· vi upprätthåller hemsidan 

· vi skapar bättre möjligheter för kontaktskapande umgänge  

· vi fortsätter främja undervisning, utbildning etc. genom att ansvaret för vårt stipendium övergår till Han-

delskammaren och den ges därmed en betydligt längre livslängd än den som vi med egna medel kunnat 

skapa 

 

I avvaktan på beslut så kan vi inte formellt ingå i STPL men vi har etablerat följande tidtabell för samverkan 

· Formerna för samverkan i avtal före årsskiftet, så att vi kan informera våra medlemmar i god tid före års-

mötet 

· Under 2017 så ansluter vi alla medlemmar kollektivt till STPL och detta kommer att ge våra medlemmar full 

tillgång till STPL´s aktivitetsprogram. Eventuellt kan subventionerade aktiviteter i STPL´s regi behöva tilläggs

-finansieras från medlemmar eller DSV 

· DSV består som förening under 2017 men upphör från 2018.  

· Medlemskapet i STPL för 2018 kommer att subventioneras från de överskott som finns i klubbkassan, om 

årsmötet så beslutar. 

 

När det gäller samverkan med STPL beslutade styrelsen på senaste möte den 25 oktober att följande rekvisit bör 

finnas med i ett avtal med STPL 

· Styrelserepresentationen med minst 1 person från Datasaab kretsen 

· Inom STPL bilda ett nätverk av personer, Datasaab kretsen, för att vidmakthålla Datasaabs aktiviteter och 

traditioner som Hemsida och museiaktiviteter 

· Ansvarig för Datasaab kretsen har en plats i styrelsen för att frågorna ska finnas representerade på högsta 

nivån 

· Kostnader för förvaltning av Hemsidan samt aktiviteter i samverkan med Länsmuseet budgeteras och belas-

tar STPL´s ekonomi, men ombesörjs av medlemmar i Datasaab kretsen. Inledningsvis täcks kostnaden av ett 

driftsbidrag som Datasaabs Vänner lämnar vid samgåendet med STPL. 

 
 

Höstfesten 
 
Nu finns ett reportage från höstfesten på hemsidan: 
http://www.datasaab.se/Aktiviteter/Hostfest_2016/Hostfesten_2016.htm  
 


