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Årsredovisning 2018 för TELUB Veteranklubb (sammandrag)
Styrelsen för TELUB Veteranklubb får härmed avge följande årsredovisning.
Styrelsen hade under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Vice sekreterare:
Kassaförvaltare:
Övriga ledamöter:

Christina Lönnblom
Björn Bengtsson (Webbmaster)
Leif Stockselius
Carsten Nilsson
Lars Ilstam
Solveig Karlsson
Bengt Brock
Stellan Ekberg (Eventansvarig)

Revisorer:

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

Thomas Ragnarsson
Börje Gustafsson
Solveig Karlsson

Under början av 2018 slutade vår kassör Lars Ilstam plötsligt sin jordevandring. Styrelsen
genomförde flera extramöten för att lösa den uppkomna situationen. Solveig Karlsson var
beredd att axla rollen som kassör och valdes av styrelsen och sedermera vid årsmötet att träda
in som kassör vid årsmötet. Vid årsmötet valdes på valberedningens förslag Bengt Brock in i
styrelsen.
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda ordinarie styrelsemöten inklusive årsmötet.

Medlemsutveckling
Klubben kan vid utgången av 2018 redovisa 182 medlemmar.
Utvecklingen av medlemsantalet under de senaste åtta åren framgår av tabellen nedan.

2011
2012
2013
2014

126
139
147
166

+9
+ 13
+8
+ 18

2
2015
2016
2017
2018

167
167
175
182

+1
+/+8
+7

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 2018
15/1
13/2
12/3
10/4
7/5
24/5
30/5

Vårupptaktsmöte
Årsmöte och föredrag: Från gnist till fjärrskrift (Björn Petterson)
(Kommunens Seniorlots sjuk) Ett ”gammalt bildspel” fick utgöra programmet.
Supersamlaren Per-Johan Weidolf berättade om svenska telegrammens historia
Paul Wiberg, berättade om storkprojektet i Fulltofta i Skåne.
Golfmästerskap, Veteranmästare blev Johan Schnell.
Bussresa till Söderåsens naturrum och Ljungbyheds militärhistoriska museum.

Aktiviteter hösten 2018
3/9
26/9
29/10
27/11
17/12

Anders Lennartsson berättade om hammondorgelns historia och bjöd på sköna
toner
Ingemar Gunnarsson berättade om Joseph Stephens i Indien 1860-69
Kony Södrings kameramuseum i Tingsryd besöktes.
F d smittskyddsläkare Arne Runehagen föreläste om sina erfarenheter
Traditionsenlig företagsinformation och julbord.

Under året har också vår Facebooksida och hemsida vidarebearbetats.
Ekonomi
Medlemmars årsavgifter och ett årligt anslag från SAAB utgör viktiga delar av klubbens
intäkter.
Klubben framför ett varmt tack till SAAB AB som genom sitt verksamhetsbidrag 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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Slutord
Styrelsen vill tacka för förtroendet att få leda klubbens verksamhet under det gångna året,
Styrelsen strävar efter att ytterligare utveckla klubben till ett forum för trivsel och gemenskap
för tidigare TELUB anställda. 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 2019
………………………………………
Christina Lönnblom

……………………………………..
Björn Bengtsson

………………………………………
Leif Stockselius

……………………………………..
Bengt Brock

………………………………………
Stellan Ekberg

……………………………………..
Solveig Karlsson

………………………………………
Carsten Nilsson

