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Dagordning för Datasaabs Vänners årsmöte 2017-02-28 
1. Mötets öppnande 
2. Frågan om mötets behöriga utlysning 
3. Fastställande av dagordning 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse 
7.    Särskilda beslut som föreläggs årsmötet – se underlag i bifogat avtal 
 

a. Föreningen Datasaabs Vänner läggs ner från årsskiftet 2017/2018 och uppgår i            

föreningen Saabs Tjänstemannapensionärer i Linköping, STPL, enligt styrelsens förslag 

och upprättat avtal mellan parterna. 

b. Stipendieverksamheten överförs till Östsvenska Handelskammaren enligt styrelsens  

tidigare framlagda förslag . 

c. Resterande medel på stipendiekontot, efter utdelning av 2017 års stipendier, överförs 

till den nybildade stiftelsen, Datasaabs Vänners Insamlingsstiftelse, som ett initialt bidrag 

till stiftelsen. 

d. I avtalet med STPL, paragraf 7, har Datasaabs Vänner utlovat ett driftsbidrag för att täcka 
kostnader för hemsidan och aktiviteter på Länsmuseet. Styrelsen har reserverat medel 
för att uppfylla detta åtagande. Eventuellt överskott i föreningens ekonomi, utöver detta 
driftsbidrag, när böckerna stängs vid årsskiftet 2017/2018, stipendiekontot oräknat, 
kommer också att överföras till STPL. Denna kapitalinsats kommer att utgöra betalning 
av medlemsavgiften, helt eller delvis, för medlemskapet i STPL för 2018. 

 
e. Vårt lager av temaböcker överförs till Handelskammaren som disponerar dessa för     

utdelning till framtida stipendiater. 

f. Styrelsens val av stipendienämnd görs proforma för att kunna stödja Handelskammaren 

så att deras första år efter övertagande kan ske med stöd från oss om Handelskamma-

ren så begär. 

g. Styrelsen i Datasaabs Vänner får uppdraget att utse adjungerande medlemmar till STPL´s 

styrelse för verksamhetsåret 2017. 

h. Vår valberedning som väljs på årsmötet ska stå till STPL´s förfogande så att val av leda-

möter från Datasaab kretsen till STPL´s styrelse, för 2018, kan ske utifrån kunskap om 

våra medlemmars lämplighet och en fortsatt kontinuitet för den verksamhet som fortgår 

efter övertagande. 

8. Revisionsberättelse 
9. Fråga om ansvarsfrihet 
10. Val av styrelse för kommande verksamhetsår 
11. Val av revisorer 
12. Val av valberedning 
13. Fastställande av den årliga medlemsavgiften 
14. Fastställande av nästa års budget 
15. Behandling av motioner till årsmötet 
16. Övriga frågor 
17. Mötets avslutande 

Bilaga: Beslutsunderlag för punkt 7 
- Avtal mellan Saabs Tjänstemanna Pensionärer i Linköping och Datasaabs Vänner 
  



 3 

Valberedningens förslag till Mötesordförande vid Årsmötet 20170228 
 

Christer Ridström 
 

Valberedningens förslag till ledamöter/funktionärer  
för 2017. 

 

     
Ordförande: Sivert Westlund Omval      
Vice ordförande: Arnold Norman Omval   
 
Kassör: Kjell Johansson Omval    
 
Sekreterare: Lennart Asplund Omval    
 
Klubbmästare: Rolf Hultqvist Omval    
 
Ansvarig Medlemsbladet: Sven-Erik Järkelid Omval   
 
Ledamot: Lennart Karsberger Omval   
 Ulf Andersson Nyval   
 
Ansvarig Hemsidan: Heike Bergsten Omval   
 
Ansvarig Museum/Förråd: Weimar Sandell Omval   
 
 
Revisorer:   
 Björn Johansson Omval  
 
 Göran Wahlström Omval  
 
 
 
Att bistå Handelskammarens 
stipendienämnd: Reino Florén  
 Bernt Magnusson  
 Lennart Pettersson 
 Samt 1-2 från nyvald styrelse enligt 
        senare beslut  
   
 
 
/Valberedningen  

Gö ran Lö f öch Bengt Magnhagen  
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Verksamhetsberättelse för Datasaabs Vänner 
Verksamhetsåret 2016 

 
Styrelse 
Styrelsen har haft följande sammansättning 

Ordförande Sivert Westlund, vice ordförande Arnold Norman, sekreterare Lennart Asplund,                             
kassör Kjell Johansson, klubbmästare Rolf Hultqvist, ansvarig medlemsbladet Sven-Erik Järkelid,                      
ledamot Lennart Karsberger, ansvarig hemsidan Heike Bergsten, ansvarig museum/förråd Weimar Sandell 
Revisorer Björn Johansson, Göran Wahlström 
Valberedning Göran Löf, Bengt Magnhagen 

 
Allmänt. 
Styrelsen har under året haft 6 möten samt ett antal möten i olika arbetsgrupper. 
Vi har efter olika diskussioner fastnat för idén att samverka med andra föreningar eller att gå ihop med någon    
annan förening. Efter möten med flera föreningar fick vi kontakt med STPL, SAAB Tjänstemannapensionärer Linkö-
ping. Där fick vi ett mycket vänligt och positivt mottagande och vi blev inbjudna att få ha två adjungerade deltagare 
i deras styrelse för att själva kunna känna om våra verksamheter skulle passa ihop. Styrelsen utsåg då Sivert West-
lund och Kjell Johansson till detta. Vi har deltagit i ett flertal möten och det har känts väldigt bra. De har ju        
dessutom ett väldigt fint och omfattande program med olika aktiviteter för sina medlemmar. Något vi verkligen 
saknat. Efter en del förhandlingar har vi i styrelsen kommit fram till att det är en bra lösning att DSV uppgår i STPL. 
Vi har förhandlat fram ett sådant avtal, vilket innebär att 2017 skulle bli det sista verksamhetsåret i DSVs egen regi 
och att vi från 2018 uppgår i STPL. Avtalet säger att vi redan i år blir medlemmar även i STPL och därmed får vi till-
gång och inbjudan till alla deras aktiviteter redan nu. Programmet är utskickat av Kjell till alla våra medlemmar. Vi 
skrev under avtalet den 11:e januari 2017.  Först när avtalet är godkänt på båda föreningarnas årsmöten i år så  
träder det formellt i kraft. 
 
Styrelsens uppfattning är att detta är den bästa lösningen för vår fortsatta verksamhet, så vi hoppas naturligtvis att 
avtalet slutgiltigt godkänns av våra respektive medlemmar. 
Styrelsen har också lovat att enhetligt ställa upp för det kommande året för att genomföra övergången till STPL. 
Avtalet bifogas. 
 
Stipendieverksamheten överförs till Östsvenska handelskammaren från 2018. 
 
Sammankomster. 
Årsmötet 2016 genomfördes 1 mars med 31 medlemmar närvarande. Efter årsmötet berättade Johanna Palmér, vd 
för Östsvenska Handelskammaren om sina visioner och tankar runt Handelskammarens och regionens framtid. Där-
efter intogs den sedvanliga rundgången. 

Höstmötet samlade hela 52 medlemmar och vänner i oktober. Gunnar Elfström känd för alla sina böcker från     
Linköping berättade och visade bilder från ”Sextiotalets Linköping”. Därefter intogs en god middag. Efter middagen 
redogjorde Sivert Westlund kortfattat läget för de förslag och åtgärder styrelsen arbetar med angående Datasaabs 
Vänners framtid. 

Medlemsblad. 
Under året har vi gett ut fyra medlemsblad, där vi försökt ge medlemmarna information om föreningen och också 
skrivit om de medlemmar som lämnat oss genom dödsfall. 
Annan information har gått ut via E-post. 
 
Museiverksamhet 
Inom museiverksamheten har vi under året i stort sett varje vecka ett antal medlemmar samlats och fortsatt med 
att registrera olika föremål i museets registersystem. Den här verksamheten brukar föregå på tisdagar och alla som 
vill och tycker det är intressant är välkomna att delta i verksamheten. Museet är verkligen positiva till vårt arbete 
och vi har också ett litet avtal med dem om att sälja våra böcker i receptionen i museet. 
Saab har också via museet sponsrat verksamheten för lunch för de medverkande för att kunna köra hela dagar. 
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Hemsidan 
Intresset för vår hemsida och Datasaabs historia är stort. Trots att uppdateringarna inte är frekventa har antalet 
besök under 2016 ökat efter hand, och var i december 4762 st. 
En anledning, förutom medlemmarnas intresse, är de många länkar som nu leder till vår sida. Exempelvis har 
svenska Wikipedia 25 länkar till våra sidor.  
Det är webredaktörens och styrelsens avsikt att hålla liv i vår hemsida, även om föreningens form förändras      
framöver. 
 
Ekonomi 
 
Kommentarer till Årsredovisning 2016. 
 
 Medlemsantalet för 2016 är oförändrat. Vi har fått 5 nya och 1 tidigare medlem har kommit tillbaka. 6 har    

begärt utträde och 1 har avlidit. Vi årets slut var vi 173 medlemmar. 

 Redovisningsmässigt är bokföringen uppdelad i två delar. 
En för löpande verksamhet och en för stipendiekontot. 
Initiativ från medlemmar i samband med medlemsavgift har tillfört 4 100kr. Stipendiesumman är vid årets slut 
47 488,93kr. Vi ska att utdela sista stipendiet i år enligt tidigare årsmötesbeslut, 5 år. 

 Årets resultat för verksamheten är 9 930,98kr, och behållningen 68621,72kr 
 Ränteintäkterna är betydligt lägre än föregående år 120kr jämfört med 300kr. Vi har fortfarande en rabatt på 

650kr från Handelsbanken för företagspaketet.  
 Vi har sålt 14 bokpaket och varje stipendiat har fått ett paket. Priset har höjts under året till 200kr. Vi har      

tecknat ett avtal med museet som också ska sälja dessa.  

 Kostnader för stipendieutdelningen har debiterats driften. 
 Sammanfattningsvis har vi hållit oss väl inom budget. 
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Årsredovisning 
 

    Verksamhet Stip.konto 

     BEHÅLLNING      2016-01-01:    

 Förskott    222,00    

 Handelsbanken:   4 614,58    

 Lantm Finans   56 404,16   63 334,35  

 Fordr mavg mm2016-2017 -2 550,00     

 SUMMA:    58 690,74   63 334,35  

        

     INKOMSTER:       

 Medlemsavgifter   17 200,00    

 Räntor    65,78   54,58  

 Drift, allmänt   2 194,00    

 Bokförsäljning   2 670,00    

 Klubbverksamhet   18 500,00    

 Stipendier      4 100,00  

 Musei/Arkiv    0,00    

 SUMMA:    40 629,78   4 154,58  

        

     UTGIFTER:       

 Medlemsavgifter   0,00    

 Drift, allmänt   10 074,80    

 Bokförsäljning   0,00    

 Klubbverksamhet   17 061,00    

 Hemsida    1 505,00    

 Musei/Arkiv    2 058,00    

 Stipendier      20 000,00  

 SUMMA:    30 698,80   20 000,00  

        

     FÖRÄNDRING:    9 930,98   -15 845,42  

        

    BEHÅLLNING  2016-12-31    

 Förskott    0,00    

 Handelsbanken   5 051,78    

 Lman-Finans   66 969,94   47 488,93  

 Fordr mavg 2017   -3 400,00     

 SUMMA:    68 621,72   47 488,93  

       

    9 930,98    -15 845,42  

     KOMMENTAR:      

 173 Medl 2016-12-31    

 172 medl. har erlagt medl.avg för året 2016  

 6 medl. har tillkommit    

 6 medl. har avsagt sig medlemskap under 2016  

 1 medl har avlidit,heders    

 173 medl 20160101    

 Linghem  2016-12-31    

       

 Kjell Johansson (Kassör)     
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Datasaab Vänners Stipendium. 
2016 års stipendieutdelning i CreActive Mjärdevi blev ännu en succé! 
Ett 50-tal personer, stipendiater, föräldrar/anhöriga, lärare och DSV-vänner, samlades den 24 maj för att delta i 
årets stipendieutdelning. Detta var fjärde gången vi delade ut 20 000: - till elever/lärare inom grund- och gymna-
sieskolorna i Östergötland. 
De av stipendienämnden utsedda stipendiaterna/projekten fick presentera sig och i kortform redogöra för sina 
motiveringar och ansökningar. Efter presentationerna kungjorde stipendienämnden fördelning av beloppen vil-
ket framgår i tabell nedan. 
Därefter fick vi nöjet att höra två av våra tidigare stipendiater Oskar Renåker och Sergo Tadevosyan berätta om 
hur de använt sina stipendier och publiken fick chans att ställa frågor. 
Efter prisutdelningen öppnade vi för mingel med lätt förtäring och gemytliga samtal med stipendiaterna.  
 
Stipendiater 2016. 
1. Fredrik Lindholm, Vist skola, pedagog, åk 3-6.      2500kr 
2. Reda Salman, Skäggetorpsskolan, N/A åk 8B.      2000kr 
3. Alexander Ivehammar, Katedral. Naturvetenskap, åk 2.     4000kr 
4. Edvin Johansson, Berzelius. Naturvetenskaplig linje, åk 3.    2000kr 
5. Klara Kindstrand, Björkö fria gymn., Natur Estet, åk 3        500kr 
6. Vilma Hägg Edelönn, Moa Björkman, Berzelius, Teknikpr, åk 2  1000kr ts 
7. Alexander Mennborg, Berzelius, Inform- och mediateknik, åk 3     2000kr 
8. Olle Hansson, Wile Balkhed, Robin Ebbestad, Berzelius, 
    Naturvetenskaplig linje, årskurs 3.       3000kr ts 
9. Jonathan Palmgren, Katedral, Naturvetenskap, åk 2    3000kr 
 
 
Stipendienämnden 2016. 
Årets stipendienämnd och tillika arrangör bestod av: Sivert Westerlund, Kjell Johansson, Arnold Norman, 
Lennart Pettersson, Bernt Magnusson, Ulf Andersson och vår sammanhållande och allt i allo Reino Florén. 
 
 Övriga frågor 
Samverkan med Handelskammaren för fortsatt stipendieutdelning har tagit form, där grunderna för samverkan 
formades redan under föregående år. Ett formellt avtal med Handelskammaren är under upprättande och detta 
innebär att Handelskammaren tar över ansvaret från 2018 enligt tidigare publicerad information. Vi kommer 
som planerat bilda en stiftelse tillsammans med Handelskammaren, Datasaabs Vänners insamlingsstiftelse. Med 
namnet uppmärksammas de teknikvinningar som Saabs tidiga satsning på datorer under 60- och 70-talet med-
förde för IT- och samhällsutvecklingen i Sverige. 
 
En  annan fråga som vi ägnat viss kraft är om vi kan få ökad publicitet kring vår historia. 
Vi har haft kontakt med Saab, Linköpings Kommun och Flygvapenmuseum för att efterhöra deras intresse för 
frågan – vill ni bidra till att den datatekniska historien, som startade med Saabs beräkningsbehov och kravet på 
flygburna tillämpningar, får en ökad exponering? 
 
Utgångspunkten har varit att vi tror att samhällsbetydelsen av Saabs tidiga satsning på datorer är kraftigt un-
derskattad -  Datasaabs verksamhet bidrog i hög grad till den första vågens digitalisering med store betydelse för 
IT utvecklingen i Sverige, både för företag, myndigheter, samt för Universitet och Högskola i Linköping och före-
tagsetableringen på Mjärdevi. 
 
I skrivande stund är det svårt att värdera våra möjligheter men vi kommer att fortsätta våra ansträngningar även 
under innevarande år innan vi skrinlägger våra planer. 
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BUDGET 2017      

  Verksamhet   Notering Stipendier 

Ing balans 68621    47489,00 

     INKOMSTER:     Drift allmänt    

 Medlemsavgifter 17000,00    Årsm f 2018 5000   

 Räntor 60,00    Div kostnader 3500  20,00 

 Stipendier     Lokal årsmöte 900  0 

 Bokförsäljning 600,00    Avg bankgiro 350   

 Klubbverksamhet 10000,00    Företagspaket 600 Höstf 50*200  

 SUMMA: 27660,00    Hyra möteslokal 1000  20,00 

      Stiftelsekostn 3000   

     UTGIFTER:     Möteskostn 500   

 Medlemsavg STPL 17000,00    Oförutsedda kostn 5000   

 Drift, allmänt 19850,00 Summa 19850   

 Klubbverksamhet 19000,00   Årsm+höstf  

 Hemsida 1505,00     

 Musei/Arkiv 2000,00     

 Stipendier/utdeln 6000    20000,00 

 Driftsbidrag 5år 20000     

 SUMMA: 85355,00    20000,00 

       

     FÖRÄNDRING: -57695,00    -19980,00 

Utg Balans 10926,00    27509,00 
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MINNESORD 
En la ng va nskap har kömmit till va gs a nde. Bö Ragnemalm har la mnat öss. 

Bösse öch jag ansta lldes ba da pa  Saab fö r att delta i uppbyggnaden av Saab:s fö rsta datör SARA. 
Vi ansta lldes pa  samma dag öch fick ansta llningsnumren intill varandra. Vi fann snabbt varandra, 
blev göda va nner, öch umgicks flitigt ba de pa  jöbbet öch hemma med va ra respektive. Va rt arbete 
var en spa nnande utmaning fö r tva  unga ingenjö rer. 

Ett av mina öfö rglö mliga minnen da rifra n a r det ljud vi fö rst trödde köm fra n ett av Saab-
planens fö rsta fö rsö k att bryta ljudvallen, men söm sedan visade sig berö pa  att Bösse ra kat körts-
luta SARA's kraftenhet. Ett annat a r min minnesbild av det en meter la nga magnetband, söm jag 
synliggjört med ja rnfilspa n öch tejpat fast pa  ska pet med Bösses nykönstruerade ka rnminne, fö r 
att visa hur ka rnminnets 1024 st 40-bitars örd sa g ut i bandminnet. Bilden av Bösse vid SARA's 
manö verbörd har de flesta av öss sett. 

Efter SARA fick vi ölika arbetsuppgifter pa  var sitt ha ll, men va r va nskap förtsatte. Eftersöm vi 
sa llan pratade jöbb na r vi tra ffades, a r jag inte ra tte mannen att bera tta öm Bösses karria r söm 
Datasaab's pröduktiönschef öch senare prögrammerare pa  interpretatörniva . Men va r va nskap 
förtsatte öch blev livsla ng. 

Det har blivit tömt nu efter Bö. 
          Kurt Widin 

 

Artiklar 
 
Harold ”Bud” Lawson har skickat oss ett par artiklar som vi gärna vill delge Datassabs Vänner. 
Nummer 1 är upplagd på vår hemsida. 

1. Experiences and Reflections of a Computer and Systems Engineering Pioneer  
2. En artikel införd i tidningen Elektronik, marsnumret 2016 

Referens: http://www.etn.se/index.php?option=com_content&view=article&id=62113&via=s 
 
 
 

Tommy Ottosson och Sivert Westlund skriver på avtalet 


