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Ordföranden har ordet  
 
Bästa Datasaabare, 
 
Nu har vi haft vårt årsmöte och styrelsen har fått förnyat förtroende, vilket vi tackar för. 
På årsmötet togs ju många beslut, som vi i styrelsen förelagt årsmötet. Samtliga beslut var enhälliga, vilket känns 
bra då det är för föreningen avgörande frågor. Frågorna och besluten finns dokumenterade i protokollet från års-
mötet, vilket distribueras så alla kan läsa vad som förevarit. 
 
Jag är väldigt stolt och glad för stipendieverksamheten där vi har ett avtal med Östsvenska Handelskammaren om 
att de kommer att bli ny huvudman för den verksamheten och att vi tillsammans under året kommer att bilda en 
insamlingsstiftelse. 
Det innebär att vem som helst kan skänka pengar till denna stiftelse och dessa pengar kommer att användas för 
stipendier till de grupper vi har delat ut till i egen regi. Handelskammaren garanterar en minsta finansieringsnivå i 
paritet med vad vi delat ut från föreningen, men ambitionen är förstås större än så. Den här konstruktionen har ju 
en möjlighet till att bli mycket långvarig, då en stiftelse är en robust inrättning och Handelskammaren en långsiktigt 
verkande organisation. Min tro är att denna stiftelse och stipendieutdelningarna kommer att fortleva och verka 
långt efter att den sista DSV-aren tagit sitt sista andetag. Därmed har vi faktiskt skrivet ett nytt blad i vår historia. 
 
Den andra stora beslutet är naturligtvis att föreningen går upp i STPL. Det betyder för mig två olika saker. För det 
första, verksamheten försvinner inte, men förändras givetvis på flera punkter. Det mest positiva är det stora utbud 
av aktiviteter vi därmed får tillgång till, vilket vi har haft svårt att erbjuda våra medlemmar under senare år. Redan 
nu kan Ni boka in Er på dessa aktiviteter. Det gäller för medlem plus någon du vill ta med dig. 
 
För det andra, Datasaabs Vänner försvinner som egen juridisk enhet. För mig personligen känns detta väldigt ve-
modigt. Jag blir därmed föreningens sista ordförande. 
Det strider mot min personlighet. Under större delen av mitt liv har jag arbetat med utveckling av både produkter 
och företag och varit med om att starta upp och vidareutvecklat ett antal företag och verksamheter inom företag. 
Att lägga ned och avveckla har liksom inte varit min grej. Men jag har lärt mig att i varje situation måsta man ändå 
kunna fatta beslut och jag är övertygad om att det här beslutet om att uppgå i STPL är det absolut bästa vi kunnat 
göra. 
 
Under året som ligger framför oss i styrelsen kommer vi att arbeta med de frågor vi tog upp på årsmötet och har vi 
lite flyt kommer vi kanske att kunna exponera vår historia på ytterligare fronter. 
 
Jag vill tacka alla i styrelsen för den positiva vilja och stämning som gjort det möjligt att komma framåt på de punk-
ter vi nu presenterat och för att Ni samtliga ställer upp ytterligare ett år där vi tillsammans kan se till att vi går i mål 
med våra föresatser. 
 
Jag har sagt det förut, men det är värt att upprepas, när man sitter och arbetar med de frågor som varit för han-
den, känns det precis som om man var kvar i Datasaab, med den positiva inställningen att vi löser detta på ett eller 
annat sätt och vi ger oss inte så lätt. 
Trots gråa hår och lite krämpor finns andan, intresset, viljan och begåvningarna kvar hos alla dessa härliga indivi-
der, som utgör en sådan fantastisk tillgång i ens eget liv. 
 
Det är min förhoppning att Ni medlemmar känner som jag att det vi som förening har uträttat under många år är 
något väldigt fint och att Ni samtycker i de åtgärder och beslut vi nu tagit. 
 
Med varma hälsningar från Er Ordförande 
 
Sivert Westlund 
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 Protokoll fört vid Datasaabs Vänners årsmöte 2017-02-28 
 

Tid: 2017-02-28 
Plats: Vagnhallen, Fontänen 
 
Bilagor till protokoll: Verksamhetsberättelse för 2016, Budget för 2017 samt avtal med SAAB Tjänstemannapens-
ionärer, LINKÖPING, förkortat STPL, och avtal med Östsvenska Handelskammaren som distribuerats till medlem-
marna tillsammans med kallelsen före mötet. 
Protokollsanteckningar: 

1. Mötets öppnade 
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

2. Frågan om kallelsen var utsänd enligt stadgarna 
Mötet besvarade frågan med ja. 
 

3. Fastställande av dagordning 
Mötet godkände föreslagen dagordningen. 
 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Christer Ridström valdes till ordförande för mötet och Lennart Asplund till sekreterare. 
 

5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare 
Mötet valde Gunnar Boström och Björn Johansson. 
 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomirapport 
Sivert Westlund redogjorde kort för arbetet under det gångna året. Styrelsen har fortsatt sitt arbete med 
att hitta lösningar till en fortsatt verksamhet för föreningen, dels avseende föreningsverksamhet i någon 
form samt att få en ny huvudman för stipendieverksamheten. 
 
Detta har renderat i förslag på samverkan med SAAB Tjänstemannapensionärer, LINKÖPING samt Öst-
svenska Handelskammaren - avtal har upprättats och innehållet i dessa avtal har distribuerats till medlem-
marna. 
 
Sivert informerade också om Saabs kommande historiewebb där ett kapitel om Datasaab kommer att fin-
nas med. Sivert nämnde vidare att vi under punkten Övriga frågor kommer att lämna mer information om 
detta. 
 
Fortsatt arbete pågår tillsammans med museet för att kunna katalogisera och förvara vår utrustning i Läns-
museets regi. 
 
Stipendiearbetet har varit uppskattat – för fjärde året delade vi ut 20 000 kr till ungdomar på Grundskole- 
och Gymnasienivå.  
 
 
Kjell Johansson redogjorde kort för föreningen ekonomiska ställning. Verksamheten gav ett överskott på 
9 930 kr. Tack vare insatser från våra medlemmar så minskade stipendiekontot med knappt 16 000 kr i för-
hållande till vår utdelning på 20 000 kr. 
 
Trots en smärre omsättning så har medlemsantalet vidmakthållits kring drygt 170 medlemmar.  
 
Rapporterna, som var utsända med kallelsen, godkändes att läggas till handlingarna. 
 

7. Särskilda beslut som årsmötet behandlade 
Inför årsmötet skickades två avtal ut till medlemmarna, dels avtal om samgående med STPL dels avtal med 
Östsvenska Handelskammaren. Med anledning av detta så lade styrelsen fram följande förslag till stämman 
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a) Föreningen Datasaabs Vänner läggs ner från årsskiftet 2017/2018 och uppgår i föreningen SAAB 
Tjänstemannapensionärer, LINKÖPING, STPL, enligt styrelsens förslag och upprättat avtal mellan 
parterna. 

b) Stipendieverksamheten överförs till Östsvenska Handelskammaren enligt styrelsens förslag och 
upprättat avtal. 

c) Resterande medel på stipendiekontot, efter utdelning av 2017 års stipendier, överförs till den nybil-
dade stiftelsen, Datasaabs Vänners och Östsvenska Handelskammarens 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 medlem-
skapet 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 de-
ras första år efter övertagande kan ske med stöd från oss om Handelskammaren 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 ledamöter från 
Datasaab kretsen till STPL´s styrelse, för 2018, kan ske utifrån kunskap om våra medlemmars lämp-
lighet och en fortsatt kontinuitet för den verksamhet som fortgår efter övertagande. 

 
På ordförandens inrådan presenterade Sivert Westlund varje förslag och innebörden av dessa. Varje förslag 
behandlades var för sig och Ordföranden vände sig till stämman och bad om stämmans stöd - samtliga för-
slag från styrelsen röstades enhälligt igenom av stämman. 
 
Vissa formaliafrågor kring en nedläggning av föreningen togs upp av Lennart Pettersson, bland annat ett 
eventuellt krav på 2 stämmor för att ta beslut.  Sivert Westlund förklarade att något sådant krav inte fanns i 
stadgarna. Stadgarna uppehåller sig främst kring föreningens primära uppgift att dokumentera Datasaabs 
historia för forskningsändamål, en uppgift som sedan länge är slutförd. Styrelsen anser vidare att samgåen-
det med STPL ger föreningen fortsatt möjlighet att driva Datasaab angelägenheter under flera år så länge 
som vi medlemmar har ett engagemang i frågorna. Dessutom så ger det våra medlemmar en plattform för 
att träffas på olika utflykter eftersom STPL har ett stort programutbud, något som vi i föreningen inte haft 
kritisk massa för att realisera i egen regi. 
 
Medlemsavgiften diskuterades också – för 2017 har medlemmarna i Datasaabs Vänner automatiskt ett 
medlemskap i STPL utan att medlemmarna behöver betala någon medlemsavgift. Från 2018, när Datasaabs 
Vänner upphör så betalas bara avgift till STPL. Vår medlemsavgift har legat på 100 kr, medlemsavgiften i 
STPL är f.n. 150 kr – vilket innebär en måttlig höjning till en nivå som även godkänts av en tidigare års-
stämma i Datasaabs Vänner (årsmötet 2015). Styrelsen har satt stort värde på att samverkan med STPL inte 
innebär någon drastisk höjning av kostnaden för ett medlemskap för Datasaab kretsen. 
 
På en fråga kring disponering av våra bokpaket berättade Kjell Johansson att vi har ca 120 – 130 bokpaket 
kvar i lager samt att vi låtit Länsmuseet sälja böcker på kommission, dock med ett ganska svagt utfall, ett 
fåtal sålda. Ordföranden föreslog att styrelsen förfogar över frågan – ska vissa bokpaket reserveras för en 
fortsatt försäljning i deras regi? 
 
Detsamma gällde för disponeringen av eventuellt överskott i kassan när föreningen stänger sina böcker – 
styrelsen förfogar över frågan om hur ett överskott nyttjas för eventuell delbetalning av medlemsavgifter 
till STPL. 
 
Ordföranden framförde avslutningsvis sin uppskattning för styrelsens sätt att lösa föreningens framtidsfrå-
gor! 
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8. Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen, där revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet, lästes upp av Björn Johansson. 
 

9. Fråga om ansvarsfrihet 
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 
 

10. Val av styrelse för kommande verksamhetsår 
Ordföranden bad Valberedningen, genom Göran Löf, redogöra för framtaget förslag.  
Då samtliga ledamöter accepterat att fortsätta sitt uppdrag under 2017 så har Valberedningen arbete kun-
nat begränsas – en ny styrelsemedlem Ulf Andersson föreslås väljas in som komplettering av den befintliga 
styrelsen. Följande förslag: 
 
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 
Ledamot:    Ulf Andersson  Nyval 
Ansvarig Hemsidan:   Heike Bergsten   Omval 
Ansvarig Museum/Förråd:  Weimar Sandell   Omval 
Årsmötet valde styrelse enligt valberedningens förslag. 
 

11. Val av revisorer 

Val av revisorer valdes av årsmötet enligt förslag framtaget av valberedningen 
Till revisorer valdes:  Björn Johansson  Omval 
     Göran Wahlström  Omval  

 

12. Val av stipendienämnd, att bistå Handelskammarens stipendienämnd 

Till stipendienämnd valdes:  

     Reino Florén   Omval  

     Bernt Magnusson   Omval  

     Lennart Pettersson  Omval  

 

13. Val av valberedning, som stöd till STPL, enligt beslutspunkt 7h) 

Till valberedning omvaldes: Göran Löf och Bengt Magnhagen 

 

14. Fastställande av den årliga medlemsavgiften 

Då föreningen Datasaabs Vänner upphör den 31 december 2017 så är inte längre medlemsavgift till före-
ningen aktuell för 2018.  

 

15. Fastställande av nästa års budget 

Kjell Johansson redogjorde för 2017 års budget. I år så har vi ett par speciella poster budgeterats - rådrum 
för en festlig Höstfest, reservering för bidrag till driften av Hemsidan och aktiviteter på Länsmuseet (under 
5 år i STPL´s regi) samt ett sista årsmöte i början av 2018. Givet detta så hamnar utgående balans på drygt 
10 000 kr, stipendiekontot oräknat. 

Budgeten fastställdes av årsmötet. 
 

16. Behandling av motioner 

Inga motioner inlämnade. 

 

17. Övriga frågor 

Ordföranden bad Lennart Asplund ge en bakgrund till Saabs historiewebb samt belysa övriga aktiviteter kring ökad 
publicitet av Datasaabs historia som styrelsen drivit under året. 

 



 6 

Lennart berättade om första mötet med Saab i juni förra året då vi främst fokuserade på om och i så fall hur Saab öns-
kade förhålla sig till Datasaabs historia – vi frågade vilken betydelse Saabs satsning på datorer fick för den egna kärn-
affären? Finns intresse för att ge den ökad publicitet? 

 

Efter flera uppvaktningar så ordnade Saab ett möte med Flygvapenmuseums i januari och vi presenterade några argu-
ment varför en datateknisk historia skulle kunna passa in i deras utställningar. Frågan vilar f.n. på deras sida men vi 
hoppas att i varje fall den flygnära historien på sikt kommer att finnas i deras utställning. 

 

I början av februari blev vi informerade om att Saab tänkte publicera sin historia på webben och att Datasaab fanns 
med i deras tankar. Vi fick ett förslag på skrivning som arbetats fram av deras redaktörer – till stora delar baserat på 
information från våra temaböcker samt vår kortpresentation som finns på nätet. 

Efter ett ganska intensivt arbete i liten krets hos oss så finns nu ett förslag till Datasaab kapitel. Saab avser 
publicera och kommunicera sin historiewebb i mars/april. 

 

Lennart presenterade några avsnitt ur det kommande kapitlet om Datasaab samt en samlingsbild på data-
historien i Sverige - från starten, strax efter andra världskriget, framtill Sank/D2 och den senare civila ut-
vecklingen på Datasaab och dess betydelse för Sverige som IT nation. 

 

Lennart avslutade med att säga – vi har en mycket intressant historia som av flera skäl behöver ges ökad 
publicitet och nu ser vi att detta ligger inom räckhåll. Vi som fick vara med och bidra i denna intensiva och 
omdanande utvecklingsfas, den första digitaliseringsvågen, vi kan känna oss stolta! 

 

18. Mötets avslutande 

Lennart Pettersson, vår tidigare ordförande, tackade styrelsen för ett förtjänstfullt arbete med hanteringen 
av föreningens frågor. På Ordförandens uppmaning tackade stämman, genom en stor applåd, styrelsen för 
alla insatser som gjorts under det gångna året! 

Sivert Westlund tackade Christer Ridström för insatsen att leda mötet som i sin tur tackade för förtroendet!  

Mötet avslutades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

I 



 7 

Referat från årsmötet 2017-02-28   
Ett trettiotal medlemmar träffades på 2017 års årsmöte.  
Mötet inleddes med att två av förra årets stipendiater berättade om hur man jobbat vidare med sina projekt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Först ut var Alexander Ivehammar som har arbetat vidare med sin hemsida. Den syftar till att hjälpa elever att hitta 
förklarande information i de olika gymnasieämnena i form av videoinspelningar gjorda av pedagogiskt duktiga lä-
rare.  
Alexander demonstrerade den fina strukturen på hemsidan, och man måste fråga sig hur han spårat upp all denna 
information som finns tillgänglig. Verkligen något för skoleleverna att upptäcka.    
Så var det Edvin Johanssons tur att redogöra för sitt elbilsprojekt. Han gav oss en god inblick i alla sidospår som ett 
sådant här projekt medför. Bilens batterier skall byggas av återvunna småbatterier, och bara testningen av dessa 
hade medfört byggande av ny testutrustning och laddare. För att köra utrustningen hade Edvin lärt sig program-
mering. Efter vägen hade Edvin också tillverkat flera andra produkter bl.a. en elcykel.   

 
Efter stipendiaternas presentation vidtog det formella årsmötet.  
Christer Ridström valdes till årsmötets ordförande.  
Styrelsen hade förberett ett antal viktiga beslutpunkter, varav 
samtliga godkändes av stämman.  
Beslutades bl.a. att Datasaabs Vänner läggs ner i årsskiftet 
2017/2018 och att föreningen då går in i STPL (Saabs Tjänsteman-
napensionärer i Linköping).  
Beslutades även att stipendieverksamheten överförs till Öst-
svenska Handelskammaren.   

 
Under Övriga frågor redogjorde Lennart Asplund för arbetet med att göra Datasaabs histo-
ria mer synlig. Bl.a. har Saab nu startat arbetet med en historie-web, där DSVs medlemmar 
medverkat med faktauppgifter.  
 
 
Lennart Pettersson, vår tidigare ordförande, tackade avslutningsvis styrelsen för ett för-
tjänstfullt arbete med hanteringen av föreningens frågor.    
  
  
 
Efter att årsmötesdelen avslutats kunde vi umgås kring en god landgång och kaffe med 
"dammsugare".  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Text och foto: Heike Bergsten  
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Stipendieutdelning 2017 

Stipendieutdelningen blir den 18 maj kl 1700 på CreActive Mjärdevi 

Boka in datum 

 

Information om Höstfesten 

Höstfesten kommer att hållas den 17 oktober i Vagnhallen med ett trevligt kåseri av Ewa Granlund. 

Boka in datumet    

 
 

STPL:s årsmötes beslut 
 
STPL:s årsmöte beslutade 20170330 att uppta Datasaabs Vänner i sin förening.  
På konstituerande möte efter årsmötet hälsade Ordföranden Tommy Ottosson samtliga 
DSV:are välkomna till STPL. 


