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Årsredovisning 2014 för Telub Veteranklubb 

 
Styrelsen för Telub Veteranklubb får härmed avge följande årsredovisning. 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 

 

Ordförande: Lennart Larsson 

Vice ordförande:  Kenneth Kimming 

Sekreterare: Sture Andersson 

Kassaförvaltare:  Lars Ilstam 

Övriga ledamöter: Stellan Ekberg (Eventansvarig) 

 Bror Gustavson (Webbmaster) 

 Carsten Nilsson 

 

Revisorer: Greger Haraldsson 

 Lars-Peder Karlsson 

Revisorsuppleant: Bertil Johansson 

 

Valberedning: Bengt-Olof Nygren (sammankallande) 

 Jonny Jannerhed 

 Lars Larsson 

 

Styrelsen har haft 12 protokollförda styrelsemöten. 

 

 

Medlemsutveckling 

 

Klubben kan vid utgången av 2014 redovisa 166 medlemmar, 18 kvinnor och 148 män. 

Utvecklingen av medlemsantalet under de senaste sex åren framgår av tabellen nedan. 

 

 

2009 111 +/- 

2010 117 + 6 

2011 126 + 9 

2012 139 + 13 

2013 147 + 8 

2014 166 +18 
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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 ökat intresse har glädjande nog kunnat noteras under 

senare delen av året.   

 

Aktiviteter våren 2014 

 

01-13 Upptaktsmöte inför vårens aktiviteter  

02-03 Årsmöte 

02-25 Musikgissning med Roland Isacsson som musikspelare och frågeställare 

03-17 Sveriges mest sofistikerade LV-system. Om RB 68 med N-O Karlberg och Lars 

Ilstam som berättare 
04-07 Dr Leoni Dapi Nzefa berättade om folkhälsoarbete i Kamerun 

04-28         Besök på Växjö kommuns avloppsreningsverk och biogasanläggning Sundet 

05-19 Utfärd till Öland med besök på bl.a. Ottenby fågelstation, Capellagården, Eketorps 

fornborg samt Långe Jan  

06-10 Utfärd till Ohs och Värnamo med besök vid museijärnvägen respektive 

konsthallen Vandalorum och Bruno Mathsson-museet 

 

 

Aktiviteter hösten 2014 

 

09-02 Upptaktsmöte inför höstens aktiviteter 

09-23 Samuel Palmblad från Smålands Museum/Kulturparken föreläste under rubriken 

”Totalförsvarslämningar i Växjö kommun” 

10-17 Lions årliga gala i Växjö 

10-21 Ingmar Nordström berättade om sin långa bana som militär-, dansbands- och 

kyrkomusiker  

11-17 Björn Olausson från landstingets IT-enhet informerade med bistånd av Sture 

Andersson om IT-användningen inom landstinget 

12-09         Företagsinformation och jullunch. 

 

Utöver dessa schemalagda aktiviteter har klubben genomfört en mycket uppskattad 

studiecirkel där Håkan Randolf som handledare undervisade åtta deltagare i hur man gör 

bildspel i programmet Movie Maker. 

 

Styrelsen har under året genomfört en revidering av klubbens stadgar – i huvudsak en 

anpassning till den nuvarande företagsstruktur som utvecklats ur ”gamla Telub”. De 

reviderade stadgarna kommer att föreläggas årsmötet för beslut. 

 

 

Ekonomi 
 

Medlemmars årsavgifter utgör den största delen av klubbens intäkter. Utöver årsavgifter 

betalar medlemmar för sitt deltagande i utflykter och den årliga jullunchen. 

 



3 

 

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. 

 

Under verksamhetsåret har en så kallad dataprojektor köps in för användning vid klubbens 

sammankomster.  

 

Årets ekonomiska resultat visar ett underskott om 16 556,19 kronor. Detta till trots bedömer 

styrelsen klubbens ekonomi som tillfredsställande, eftersom den samlade behållningen på 

klubbens konton uppgår till drygt 49 000 per 31 december. Styrelsen föreslår därför att årets 

underskott balanseras mot eget kapital 

 

Slutord 

Styrelsen vill tacka för förtroendet att få leda klubbens verksamhet under det gångna året, och 

önskar tillträdande styrelse lycka till i strävan 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 2015 

 

 

………………………………………                      …………………………………….. 

Lennart Larsson    Kenneth Kimming 

 

………………………………………                      …………………………………….. 

Sture Andersson                    Lars Ilstam 

 

 

………………………………………                      …………………………………….. 

Stellan Ekberg     Bror Gustavson 

 

 

……………………………………… 

Carsten Nilsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


