SAAB Pensionärsklubb Järfälla

Verksamhetsberättelse för 2017
Styrelsen för SAAB Pensionärsklubb Järfälla avger här verksamhetsberättelse för perioden
2017-01-01 – 2017-12-31.
Styrelse, valberedning och revisor
Styrelsen har bestått av följande personer:
ordförande:
v. ordförande
tillika kassör:
sekreterare:
ledamöter:

Adjungerad:

Mona Dahl Kvist
Lennart Sjöholm
Yngve Henriks
Elisabet Asker
Stig Hägnesten
Riitta Sundblom
Göran Tengstrand
Hans Bengtson

Valberedning:

Gottfrid Strindlund (sammankallande)
Lennart Tegström

Revisor:

Lars Hellström

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten inklusive årsmötet
Under året har 11 evenemang anordnats med sammanlagt 526 deltagare (varav 384 medlemmar),
vilket torde vara nytt rekord för klubben
Vinterträffar, 3 st.
- Den 26 januari var det dags för en visit på utställningen om Tutankhamun. Det var 67
deltagare varav 26 medföljande som träffades i Magasin 9 på Frihamnsgatan och mycket nöjda
avslutade de flesta visningen på Café Kairo.
- Våra medlemmar och medföljande fick njuta av filmhistoriska guidningar i Filmstaden den 17
och 23 februari. På visningen den 17:e var det 33 deltagare och besöket avslutades med
hemlagade våfflor i Portvaktsstugan. Den 23:e fick 41 personer gå samma runda och visningen
avslutades med en god lunch på en närliggande libanesisk restaurang, La Masia.
Båda dagarna guidades vi av Filmstadens egna duktiga guider, som berättade hur en f d
strutsfarm i Råsunda blev Sveriges Hollywood. Visningarna avslutades i ”Operan”, den lilla
kulturminnesmärkta biosalongen, där vi såg Filmen om Filmstaden av Anders Wahlgren
- Saab Pensionärsklubb Järfällas Årsmöte hölls 15 mars med 117 deltagare. Protokollet från
mötet finns under Medlemssidor på wp.spkj.se. Efter mötet informerade Carl Johan Bergholm,
ansvarig för affärsområde Telekrig, om aktuella händelser inom Saab
Vårträffar, 2 st.
- Den 19:e april gjorde vi (30 st.)ett besök på ett udda museum. Det heter World Of Classics
och har tre våningar fyllda med både kända och okända bilar och memorabilia från 1950- och
1960-talen. Det var en sann fest för ögon och öron att bli guidade igenom härligheten av
ägarens son, och termen ”vrålåk” fick plötsligt en mycket påtaglig betydelse bland alla dubbla
V8:or och kromade stjärtfenor. Ett försök, som slog väl ut, var att transport till och från museet
skedde genom samåkning i medlemmarnas egna bilar!
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- Den guidade visningen av Stadion 4 maj var en positiv upplevelse. Det var 27 st. som deltogGuiden var mycket bra. Han gav en tydlig beskrivning av Stadion utan att fördenskull fastna i
tunga utläggningar. Stadion är ju en olympisk arena. 1912 hölls de femte olympiska i spelen i
modern tid på Stadion, som byggdes för ändamålet. Det tog
1½ år att bygga Stadion. 1956 hölls det en ryttarolympiad på Stadion. Anledningen till detta var att
Australien hade så långa karantänskrav att hästarna skulle ha behövt vara
mer än 1 år i Australien innan tävlingarna. Stadion är också den arena som har flest världsrekord.
Efter visningen gick de som ville, till Musikhögskolan och åt en god och prisvärd lunch
Årets utlandsresa
- 18 st. följde med på årets utlandsresa som gick till Nordtyskland för besök i forna svenskbygder.
Vi flög till Hamburg och åkte sedan buss. På väg mot vårt hotell i Stralsund besökte vi Rostock. En
heldag tillbringades på Rügen där vi bl.a. besökte Prora, Nazitysklands semesteranläggning, den
pittoreska staden Binz samt Kap Arkona med sina tre fyrar. Ett spännande besöksmål var
Peenemünde, Tysklands raketforskningsanläggning under andra världskriget. Det är idag ett väl
utbyggt museum. Efter detta besök fortsatte vi via Greifswald till Wismar och Schwerin och vårt
hotell för 2 nätter. Sista dagen besökte vi Lübeck innan hemfärd. Samtliga besökta platser hade
minnen från svensktiden som vår duktiga guide visade och berättade om.
Sommaraktivitet
- I år gick Stadsvandringarna på Östermalm. Den första gruppen, 23 st., vandrade med Lennart
Johansson den 7 juni, hade regn hela tiden. Men Lennart Johansson berättade som vanligt på ett
trevligt och bra sätt. Gruppen avslutade sin vandring på Sturekatten. Den andra gruppen, 26 st.,
vandrade med Lennart Johansson den 9 juni. Som vanligt avkopplande och med små anekdoter
lotsade Lennart oss från Östermalms Torg via Armémuseum, Dramaten och Marmorpalatset till
David Bagares Gata där Sveasalen låg på sin tid. Denna dag hade vi tur med vädret. Efter
vandringen gick gruppen till Kungliga Biblioteket för kaffe. Både trevligt och bra
Höstaktiviteter
- Den första aktiviteten för hösten var båt- och bussresan till Finland. 45 personer deltog. Resan
sträckte sig över 5 nätter och blev mycket uppskattad av deltagarna.
Riitta Sundblom hade återigen gjort ett enormt bra upplägg.
- Arlanda fick besök den 11 oktober av 30 st. Anmälningarna kom tätt, besöket blev snabbt
fulltecknat. Det blir en ny visning i vår. Först fick vi se en Caravelle. Caravellen gick i trafik fram
till 1974 och en av de två som finns kvar är alltså på Arlanda. Sen var det dags för en guidad tur på
flygmuseet Arlanda Flygsamlingar, mycket god lunch på restaurang Bana 4 och därefter info på
Luftfartsverket samt eftermiddagsfika.
- Den 18 november träffades vi på Skeppsholmen för att besöka utställningen med Hertha Hillfons
arbeten. Vi var 25 personer som lyssnade till Karin Rongedal som kunnigt guidade genom att
berätta om Hertha och hennes konst på ett förtjänstfullt och kunnigt sätt
Julbordet
Den 6 - 7 december åkte 40 deltagare med Birka Cruises för att äta julbord. Julbordet var något
annorlunda i år. Mera julstämning, godare mat och bra underhållning. Vi hade tilldelats ett eget
rum och stämningen var det inget fel på. Tyvärr lämnade 2 st. återbud p.g.a. sjukdom.
Göran Nilsson höll föredrag om och visade bilder från resan till Finland. Det blev en mycket fyllig
och bra berättelse om resan och de som inte varit med på resan fick både lite historia om Sverige
och Finland samt om Rysslands agerande. Mycket intressant
Jubilarer
Under året har 79 jubilerande (70, 75 osv. år) medlemmar uppvaktats med gratulationsbrev 1

Medlemmar
- Medlemsantalet per den 31 december 2017 var 440 st.
Antalet nya medlemmar ökade med 12 st. och minskade p.g.a. dödsfall med 18 st.
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Hemsidan
Alla aktiviteter har annonserats på hemsidan vartefter de har planlagts.
Nästan alla anmälningar kommer nu in via formulär på hemsidan och lagras i den ordning de
kommer in. Detta underlättar betydligt hanteringen av anmälningar för styrelsen
På sidan Planering uppdateras löpande anmälningsläget för de olika aktiviteterna.
Under året har en mängd historiska utgåvor av interntidningar (exempelvis Pulsen, Interna, och
TechNet) skannats in och publicerats på hemsidan.
Ekonomi
Klubbens ekonomiska resultat för 2017 blev något bättre än budgeterat, dels på grund av högt
deltagarantal på våra evenemang, dels på grund av något lägre omkostnader än budget. Klubben
erhöll ett bidrag på 37 000 kr från företaget som stöd för att bedriva sin verksamhet under året. Detta
bidrag har använts dels för att täcka klubbens administrativa kostnader, dels subventionera årsmötet
och medlemmarnas egna avgifter för vissa av klubbens evenemang. Medföljande har, på samma sätt
som tidigare, betalat fullt pris utan subvention. Utlandsresan har enligt tradition inte subventionerats.
Totalt har klubben subventionerat sammankomster och resor med 32 800 kr under året. Störst
subvention har gått till Årsmötet, Finlands-resan och Julbordskryssningen. Årets totala omsättning
var cirka 490 000 kr och omkostnaderna uppgick till 11 000 kronor.
Räkenskaperna har reviderats av den vid föregående årsmöte valde revisorn.
Slutord
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för visat intresse och deltagande i aktiviteterna under det gångna
året. Vi hoppas inför kommande verksamhetsår på fortsatt gott samarbete med företaget och samtliga
klubbmedlemmar.
Järfälla den 14 februari 2018
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