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SAAB Pensionärsklubb Järfälla
Verksamhetsberättelse för 2020
Styrelsen för SAAB Pensionärsklubb Järfälla avger här verksamhetsberättelse för perioden
2020-01-01 – 2020-12-31
Styrelse, valberedning och revisor
Styrelsen har bestått av följande personer:
Ordförande:
V. ordförande:
Kassör:
Ledamöter:

Adjungerad:

Mona Dahl Kvist
Svante Larsson
Yngve Henriks
Elisabet Asker
Stig Hägnesten
Peter Höög
Riitta Sundblom
Göran Tengstrand
Hans Bengtson

Valberedning: Gottfrid Strindlund (sammankallande)
Lennart Tegström
Revisor:

Katarina Nilsson

Styrelsen har under det gångna året har haft 12 protokollförda möten inklusive årsmötet.
Vi har haft 2 möten i Järfälla, 1 möte utomhus och ett möte på Riddersvik. Resten av mötena har
vi, pga. Corona haft via telefon.
Under året har vi också fått flytta ut från vårt ”kontor” och fått nej till att använda
konferensrummen på A3. Styrelsen får använda ett konferensrum på B2 i entrén som ”vårt”
kontor.
Både Klubbens styrelse och de som nyttjat Gymmet har fått lämna tillbaka sina kort.
Detta har gjorts för att höja säkerheten inom företaget.
Årsstämma 18 mars
På grund av Corona pandemin genomfördes årsmötet genom att information och kallelse
skickades ut enligt stadgarna. Det fysiska mötet ersattes av ett röstningsförfarande dels över
internet och dels via svarstalong från dem som saknar internet.
Följande planerade aktiviteter under våren ställdes in på grund av myndigheternas riktlinjer för
att förhindra smittspridning av covid-19.
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Styrelsens förslag till 11 st. evenemang under våren.
1 Slussen
Vi besökte projektet Nya Slussen vid tre tillfällen i januari. I Stockholms stads utställningslokal i
anslutning till Slussen fick vi en timmes presentation av en guide från Exploateringskontoret. Det är
på Exploateringskontoret som projektledningen för projektet Nya Slussen sitter så guiden hade en
gedigen kunskap om projektet och kunde svara på alla tänkbara frågor. Efter presentationen fick vi
gå runt och se på utställningen samt vandra ut över arbetsområdet på de temporära träbroarna som
används för att nå Stadsgårdskajen samt terminalen för Nacka- och Värmdöbussarna.
2 Fallträning
Aktiviteten fick ställas in pga. bristande intresse
3 Konditionstester
Konditionstesterna den 12 och 18 februari och lockade 6 personer och genomfördes i Korpens egna
lokaler vid Skanstull. Det var intressant och tankeväckande att få reda på i hur bra form vi egentligen
var i!
4 Stadsmuseet
Stadsmuseet 4 mars. Vi guidades bland Museets guldkorn på det nyrenoverade Stadsmuseet. Vi
besökte några av de 51 intressanta utställningsrummen med början på 1500-talet och avslutning på
1900-talet. Av tidsskäl fick vi göra stora hopp i tiden. Efter guidningen kunde de som ville besöka
ytterligare rum bl.a. från 1800-talet samt en lägenhet högst upp i huset. Denna hyrdes ut fram till
huset blev museum på 1930- talet. Efter visningen kunde de som ville besöka i caféet, som är välkänt
för sina goda bullar.
5-11 Fick vi ställa in
Slussens arkeologi fynd 25 mars
Saab Dynamics Underwater systems 2 april
FOI försvarsanalys 16 april
4e besöket på Slussen 22 april
Högbytorp 6 maj
Besök Landsort 27 maj
NKS konstvandring 11 juni
Under de fyra (4) arrangemangen som genomfördes deltog sammanlagt 97 personer.
Medlemsläge
Antalet medlemmar per den 31 december 2020 var 414 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.
Samma teknik, fast nu med röstning via formulär, användes för att genomföra årsmöte 2020.
På sidan Aktiviteter/Genomförda aktiviteter har äldre inbjudningar skannats in och länkats till
aktiviteten. Allt ifrån den första inbjudan 1987 och till dags dato. Tyvärr saknas inbjudningar från
1996 och 1997, så om någon har dessa kvar är styrelsen tacksam för ett meddelande om detta.
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Hans Bengtson har bett att få lämna över sitt ansvar för hemsidan från och med Årsmötet. Styrelsen
har därför adjungerat Håkan Kujahn som tackat ja till förtroendet och arbetar med ”inskolning” fram
till dess att Hans Bengtson avgår.

Ekonomi
Klubbens ekonomiska resultat för 2020 blev naturligtvis påverkat av att nästan samtliga
arrangemang fick ställas in. Klubben erhöll ett budgeterat bidrag på 43 000 kr från företaget som
stöd för att bedriva sin verksamhet under året men p.g.a. inställda aktiviteter har endast 8632 kr
av detta kunnat utnyttjas. Detta bidrag har använts dels för att täcka delar av klubbens
administrativa kostnader samt att bidra till medlemmarnas egna avgifter vid ett av klubbens
evenemang.
Medföljande har, på samma sätt som tidigare, betalat fullt pris utan subvention.
Totalt har klubben subventionerat sammankomster och resor med 950 kr under året. Årets totala
omsättning var cirka 20 000 kr och omkostnaderna uppgick till 15 551 kronor.
Räkenskaperna har reviderats av Klubbens revisor.
Slutord
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för visat intresse och deltagande i de aktiviteter som kunde
genomföras under det gångna året.
Vi förutsätter att den pågående vaccinationskampanjen medför att vi ska kunna återuppta
utflyktsverksamheten under året.
Vi hoppas inför kommande verksamhetsår på fortsatt gott samarbete med företaget och samtliga
klubbmedlemmar.
Järfälla den 31 januari 2021
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