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Årsredovisning 2020 för TELUB Veteranklubb 
 

Styrelsen för TELUB Veteranklubb får härmed avge följande årsredovisning. 
 
Styrelsen hade under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 
 
Ordförande: Börje Green 
Vice ordförande:  Bengt Brock 
Sekreterare: Christina Lönnblom 
Vice sekreterare: Börje Gustafson 
Kassör Solveig Karlsson 
Övriga ledamöter: Björn Bengtsson med särskilt ansvar för föreningens hemsida 
 Stellan Ekberg med särskilt ansvar för föreningens arrangemang 
 
Revisorer: Jörgen Skantz 
 Lars-Peder Karlsson 
Revisorssuppleant: Bertil Johansson 
 
Valberedning: Thomas Ragnarsson (sammankallande) 
 Börje Gustafson 
 Greger Haraldsson 
 
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda ordinarie styrelsemöten inklusive 
årsmötet. 
 
 
Medlemsutveckling 
 
Klubben kan vid utgången av 2020 redovisa 147 medlemmar. 
Utvecklingen av medlemsantalet under de senaste nio åren framgår av tabellen 
nedan. 
 

2011 126     +9 
2012 139 +13 
2013 147 + 8 
2014 166 +18 
2015 167 + 1 
2016 167 +/- 
2017 175 +8 
2018 182 +7 
2019 169 -13 
2020 147 -22 
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Verksamhet 
 
Klubbens verksamhet har, liksom för övriga samhället, påverkats starkt av Corona-
epidemin främst med avseende på klubbmedlemmarnas ålder. Trots detta har ett 
antal föreläsningar inom olika ämnesområden kunnat genomföras samt en utflykt till 
Lessebo Handpappersbruk. Antalet deltagare har varierat med en nedåtgående trend 
under året. På grund av Corona-epidemin har Pensionärernas Hus hållit stängt fr om 
våren och följande aktiviteter genomfördes i Studieförbundet Vuxenskolan respektive 
i Logen S:t Sigfrids lokaler. 
 
Genomförda aktiviteter under år 2020 
 
13/1  Vårupptakt med Peter Koinberg som informerade om ämnet Robust 

Kommunikation 
10/2 Årsmöte och föredrag av Pernilla Rönn som informerade om Cyber 

Security  
9/3  Utflykt till Lessebo Handpappersbruk, vilket röjde stort intresse 
29/5  Golfmästerskap med 15 deltagare på Växjö Golfklubb 
31/8 Höstupptakt med Anders Lennartsson med temat Musik i Jan Johanssons 

fotspår 
22/9  Föredrag Polis i FN-tjänst, Karl-Gustav Kungberg 
19/10 F d nunnan Lydia Svensson berättade om sina år som nunna 
 
Med anledning av den ökade smittspridningen beslutades att ställa in resterande 
aktiviteter under året. Så gällde även det planerade 30-årsjubileet som inte 
bedömdes kunna genomföras utan har flyttats till framtiden. 
 
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 företaget som på så sätt bidragit till ett 
framgångsrikt verksamhetsår. 
 
Utöver årsavgifter betalar medlemmar för sitt deltagande i utflykter och den årliga 
jullunchen som dock fick ställas in under 2020. 
 
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 
mycket annorlunda året, Styrelsen strävar nu efter att anpassa klubbens verksamhet 
ytterligare för att möta den pågående pandemiutmaningen och vidareutveckla 
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 2021 
 
 
………………………………………                      …………………………………….. 
Börje Green                                              Bengt Brock 
 
 
………………………………………                      …………………………………….. 
Christina Lönnblom   Björn Bengtsson 
 
 
………………………………………                      …………………………………….. 
Stellan Ekberg    Solveig Karlsson 
 
 
……………………………………… 
Börje Gustafson 


