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Årsredovisning 2015 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) 

 Werner Törnblom (Webbmaster) 

 Carsten Nilsson 

 

Revisorer: Jörgen Skantz 

 Lars-Peder Karlsson 

Revisorsuppleant: Bertil Johansson 

 

Valberedning: Nils-Olof Karlberg (sammankallande) 

 Greger Haraldsson 

 Gunnar Emanuelsson 

 

Styrelsen har under året haft 9 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 111 +/- 

2010 117 + 6 

2011 126 + 9 

2012 139 + 13 

2013 147 + 8 

2014 166 +18 

2015 167 +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 2015 

 

01-12 Upptaktsmöte inför vårens aktiviteter. Håkan Randolf informerade om vad 

Seniornet gör. 

02-03 Årsmöte 

02-23 Naturfotografen Lars-Olof Hallberg berättade om sitt arbete och visade sina bilder. 

03-17 Den s.k. Internet-polisen Scott Goodwin berättade om sin bakgrund från 

Australiens poliskår, som bombdykare under Kuwait-kriget, som deltagare i 

planeringen av bombskydd för OS-arenan i Sydney 2000 och fram till dagens roll 

som ”ungdomspolis” i Växjö. 
04-13 Vår egen klubbkamrat Geoff Denny berättade om sin uppväxt och sin 

yrkesverksamma tid från Royal AirForce till ”Libyenprojektet”  

05-05 Utfärd till Linnés Råshult, 

05-25 Utfärd till Karlskrona med besök på varvet och Marinmuseet. 

  

Aktiviteter hösten 2015 

 

09-07 Upptaktsmöte inför hösten. Kenneth Kimming berättade under rubriken 

”Ögonvittnesskildring från Västbanken” 

09-28 Studiebesök på VEAB (Växjö Energi AB) med fokus på det nya 

värmekraftblocket Sandvik 3. 

10-20 Växjö kommuns näringslivschef Tomas Carlsson berättade om kommunens 

planering under rubriken ”Växjös framtidsplaner” 

11-13 Möjlighet att delta i Linneateaterns uppsättning ”Rivierans guldgossar”. 

11-23 Roland Isacssons traditionella musikquiss. 

12-15         Företagsinformation och jullunch. 

 

Utöver aktiviteterna ovan så har klubben för första gången arrangerat ett klubbmästerskap i 

golf. Detta genomfördes den 21 maj på Glasrikets bana i Växjö. Bertil Johansson, som 

arrangerat tävlingen, kunde räkna in elva deltagare. Som segrare och klubbmästare stod efter 

väl förrättat värv Ingvar Lundin. 

 

 

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. 

 



3 

 

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

 

Inga investeringar av betydande storlek har genomförts under året. 

 

Årets ekonomiska resultat visar ett underskott om 355 kronor. Detta till trots bedömer 

styrelsen klubbens ekonomi som tillfredsställande, eftersom den samlade behållningen på 

klubbens konton uppgår till strax under 49 000 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, 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 2016 

 

 

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

Lennart Larsson    Kenneth Kimming 

 

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

Sture Andersson                    Lars Ilstam 

 

 

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

Stellan Ekberg     Werner Törnblom 

 

 

……………………………………… 

Carsten Nilsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


