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Årsredovisning 2016 för TELUB Veteranklubb
Styrelsen för TELUB Veteranklubb får härmed avge följande årsredovisning.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Vice sekreterare:
Kassaförvaltare:
Övriga ledamöter:

Christina Lönnblom
Björn Bengtsson
Leif Stockselius
Carsten Nilsson
Lars Ilstam
Stellan Ekberg (Eventansvarig)
Werner Törnblom (Webbmaster)

Revisorer:

Jörgen Skantz
Lars-Peder Karlsson
Revisorssuppleant: Bertil Johansson
Valberedning:

Solveig Karlsson
Gunnel Johansson
Lennart Larsson

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda styrelsemöten.
Medlemsutveckling
Klubben kan vid utgången av 2015 redovisa 167 medlemmar, 18 kvinnor och 149 män.
Utvecklingen av medlemsantalet under de senaste sju åren framgår av tabellen nedan.
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

111
117
126
139
147
166
167
167

+/+6
+9
+ 13
+8
+18
+1
+/-
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Verksamhet
Klubbens verksamhet har som tidigare år i huvudsak bestått i anordnande av föreläsningar
inom olika ämnesområden samt utflykter till intressanta besöksmål. Antalet deltagare har
varierat från gång till annan, men ett allmänt ökat intresse har glädjande nog kunnat noteras.
Aktiviteter våren 2016
01-11
02-02
02-22
03-15
04-11
05 03
05-31

Upptaktsmöte inför vårens aktiviteter.
Årsmöte
Ulf Jansson berättade om konsten att svarv i trä för att skapa konstverk.
Rolf Dahlberg föreläste om hur man bygger företag.
Studiebesök på Kulturarvscentrum på Norremark.
Fotografiets dag, föreläsning av Sune Ekstrand och Björn Bengtsson
Utfärd till Gränna med guidning på Visingsö.

Aktiviteter hösten 2016
09-06
09-26
11-02
11-18
12-05
12-15

Upptaktsmöte inför hösten. Ingela Melander Julin föreläste ”Varför ska jag träna
som senior”.
Studiebesök på IKEA museum.
Besök på PM & Vänner.
Musikalen Singin´ in the Rain
Leif Stockselius höll föredrag över två svenskar som betytt mycket för Sveriges
utveckling, Jonas Alströmer och Christoffer Polhem.
Traditionsenlig företagsinformation och julbord.

Utöver aktiviteterna ovan så har klubben för andra gången arrangerat ett klubbmästerskap i
golf. Detta genomfördes den 27 maj på Glasrikets bana i Växjö. Bertil Johansson, som
arrangerat tävlingen, kunde räkna in femton deltagare. Som segrare och klubbmästare stod
efter väl förrättat värv Werner Törnblom.
Under året har också en Facebook sida startats upp.
Ekonomi
Medlemmars årsavgifter och ett årligt anslag från SAAB utgör viktiga delar av klubbens
intäkter.
Från SAAB AB har klubben beviljats 15 000 kronor som verksamhetsbidrag. Klubben
framför ett varmt tack till företaget som på så sätt bidragit till ett framgångsrikt
verksamhetsår.
Utöver årsavgifter betalar medlemmar för sitt deltagande i utflykter och den årliga jullunchen.
Inga investeringar av betydande storlek har genomförts under året.
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Årets ekonomiska resultat visar ett underskott om 8889 kronor. Detta till trots bedömer
styrelsen klubbens ekonomi som tillfredsställande, eftersom den samlade behållningen på
klubbens konton uppgår till strax under 40 000 kronor per 31 december.
Styrelsen föreslår att årets underskott balanseras mot eget kapital.
Slutord
Styrelsen vill tacka för förtroendet att få leda klubbens verksamhet under det gångna året, Den
för året nya styrelsen strävar efter att ytterligare utveckla klubben till ett forum för trivsel och
gemenskap för tidigare Telubanställda. Det är styrelsens förhoppning att samarbetet med
SAAB AB och övriga företag som är sprungna ur ”gamla Telub” ska utvecklas och att det
material som finns arkiverat i de lokaler klubben tillåts disponera ska komma till användning
för olika ändamål.
Växjö i januari 2017
………………………………………
Christina Lönnblom

……………………………………..
Björn Bengtsson

………………………………………
Leif Stockselius

……………………………………..
Lars Ilstam

………………………………………
Stellan Ekberg

……………………………………..
Werner Törnblom

………………………………………
Carsten Nilsson

