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SAAB Pensionärsklubb Järfälla 

Verksamhetsberättelse för 2018 

 

Styrelsen för SAAB Pensionärsklubb Järfälla avger här verksamhetsberättelse för perioden  

2018-01-01 – 2018-12-31 

 

Styrelse, valberedning och revisor 

Styrelsen har bestått av följande personer: 

 Ordförande: Mona Dahl Kvist 

 V. ordförande: Lennart Sjöholm 

 Kassör: Yngve Henriks 

 Ledamöter: Elisabet Asker 

  Stig Hägnesten 

  Riitta Sundblom 

  Göran Tengstrand 

 Adjungerad: Hans Bengtson 

 Valberedning: Gottfrid Strindlund (sammankallande) 

  Lennart Tegström 

 Revisor: Katarina Nilsson 

Styrelsen har haft 10 protokollförda möten inklusive årsmötet under året. 

Under året har 15 evenemang anordnats med sammanlagt 524 deltagare. Återigen högt deltagande 

vid klubbens olika aktiviteter. 

Vinterträffar, 4 st. 

- Besöket på Riksdagshuset den 16 januari var mycket uppskattat. 29 personer fick en intressant guidning, 

som började med att från åhörarläktaren i plenisalen lyssna på interpellationsdebatten. Därefter fick vi 

information om riksdagens och husets historia. Vi besökte gamla delen, som tidigare varit Riksbankens 

lokaler och observerade hur arkitekturen skiljde sig från den nya delens modernare utformning. Vi fick se 

mycket intressant konst från olika epoker, allt från det senaste talmansporträttet till byster av 

statsministrarna. Efteråt drack vi kaffe i restaurang Panorama i kulturhuset och njöt av den fina utsikten. 
- En inbjudan till Studiebesök på SAAB Järfälla blev snabbt övertecknad. Vi togs emot av Petter Bedoire 

som började med att berätta om utvecklingen av teknik och efterfrågan internationellt inom telekrig. 

Därefter blev det fikapaus med möjlighet att se en utställning med några aktuella produkter. Petter fortsatte 

sedan att berätta mer om utveckling och projekt i Järfälla. Studiebesöket avslutades med att Lars Malm 

informerade om planerna att sälja nuvarande företagsområde och att sedan inrymma verksamheten i ett 

nybyggt höghus. 

- Vår inbjudan till Riksdagshuset gav 94 anmälningar och den 13 februari var det dags för visning nr 2 på 

Riksdagshuset. Även då var det en kunnig guide och alla var belåtna 

-  Saab Pensionärsklubb Järfällas Årsmöte hölls 14 mars med 118 deltagare. Protokollet från mötet finns 

under Medlemssidor på wp.spkj.se. Efter mötet informerade Anders Carp, ansvarig chef för affärsområdet 

Surveillance, om aktuella händelser inom Saab. 
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Vårträffar, 6 st. 

- Besöket på Arlanda under hösten 2017 blev snabbt fulltecknat och vi ordnade en upprepning den 11 april. 

28 personer deltog i visningen av Arlanda Flygsamlingar, Luftfartsverkets Trafikledningscentral samt 

Jumbojeten, som gjorts om till hotell. Även detta besök var mycket uppskattat.  

- 3e besöket på Riksdagshuset gjordes den 17 april. Deltagarna var nöjda den här gången också. Bra guide 

även denna gång gjorde besöket intressant och lärorikt. 

- Utlandsresan den 25 april gick till Madrid detta år och var över förväntan. 23 deltagare hade bra guider, 

fick se mycket och hade lagom varmt. 

- Årets utfärd med militärhistorisk anknytning gick till Nyköpingstrakten, dit 40 nyfikna åkte med hyrd buss 

den 16 maj. Vi hann med att bese det underjordiska kustartilleriet i Femörefortet utanför Oxelösund samt 

både Flygspaningsmuseet och Saabs nuvarande anläggningar vid Skavsta flygplats. Däremellan blev det 

god lunch på en sjökrog med fin utsikt över inloppet till Oxelösunds hamn. De flesta deltagarna var nöjda 

men kanske lite trötta när vi var vi åter på Nettovägen efter 11 timmars äventyr! 

- Besök på Thielska galleriet. I ett fantastiskt väder besökte 18 personer Thielska galleriet och fick en guidad 

visning av utställningen ”När Japan kom till Värmland”. Vår guide berättade om konstnärerna på 

Rackstadmuseet med bland andra Maja och Gustaf Fjaestad, och hur de inspirerats av japansk konst i slutet 

av 1800-talet. Museet besöktes senare under Värmlandsresan. 

- Lennart Johansson hade förlagt årets vandringar den 7 och 8 juni till Östra Söder. Som vanligt intressant 

guidning blandat med Lennarts små anekdoter. 

Höstträffar 3 st. 

- Den 18 september var det dags för den första höstaktiviteten. Värmlandsresan som sträckte sig över 3 

dagar. Resan blev mycket uppskattad av deltagarna och alla som var med hade många positiva synpunkter. 

Återigen en resa med bra upplägg med många aktiviteter. 

- Konst i Citybanan. Ett stort intresse gjorde att vi genomförde två visningar av konsten på Citybanans 

stationer Stockholm City och Odenplan, den 4 och den 9 oktober, och totalt deltog 48 personer. 

Sammanlagt har 14 konstnärer bidragit med rörliga verk, ljuskonst, videoverk och verk som kan upplevas 

både som abstrakta och föreställande. Vår guide var den mycket kunniga och inspirerande Marie 

Andersson. Visningarna avslutades med fika på Konditori Ritorno.  
- Anders Hanser är en mycket skicklig fotograf och ett flertal av hans alster har visats på TV. Hanser har ett 

antal biografer som man kan besöka och där få se hans filmer. Den 31 okt var vi 40 st. som fick se två 

filmer. En film, om Sveriges mest publicerade frimärksgravör, Czeslaw Slania och en film - Med Blågula 

Ögon. En film om Sverige, en magisk resa genom Sverige, från Skåne till Treriksröset och till Benny 

Andersson musik, både vacker och intressant. Vi lämnade biografen Skandia med önskemål om fler besök.  

Vinterträffar 2 st. 

- Julbordet hade vi traditionellt i nov. Vi åkte, 39 st. med Birka Cruises kl. 17.00 den 26 och kom hem kl. 

14.00 dagen därpå. Vi serverades mycket god mat.  

 Nästa dag träffades vi i ett av konferensrummen och Göran Nilsson berättade med ord med bilder om en 

resa till Indonesien, som Göran och hans hustru hade gjort. Det var mycket intressant, 

- Studiebesöket på SAAB den 4 dec drog 62 deltagare och blev mycket lyckat. Mycket information fick vi. 

Denna gång togs pensionärsklubben emot av Joachim Hammersland och Ellen Grev. Joachim presenterade 

tillsammans med andra verksamheten vid C2S (Combat Solutions och C4I Systems) och Ellen informerade 

om Cyber Security. Dagen avslutades med ett besök i det nya museet som precis hade blivit klart. 

Medlemsantal 

Antalet medlemmar per den 31 december 2018 var 431 st. 

Hemsidan 

Alla aktiviteter har annonserats på hemsidan vartefter de har planlagts. 

Anmälningarna, utom någon handfull, kommer nu in via formulär i inbjudan 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. 
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Ekonomi 

Ekonomi Klubbens ekonomiska resultat för 2018 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 33600 kr under året. Störst subvention har gått 

till Årsmötet, Studiebesöket på Saab i vintras samt Värmlands-resan. Årets totala omsättning var cirka 212 000 

kr och omkostnaderna uppgick till 11200 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 31 januari 2019 

 

 


