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SAAB Pensionärsklubb Järfälla 

Verksamhetsberättelse för 2019 

 
Styrelsen för SAAB Pensionärsklubb Järfälla avger här verksamhetsberättelse för perioden  
2019-01-01 – 2019-12-31 

Styrelse, valberedning och revisor 
Styrelsen har bestått av följande personer: 

 Ordförande: Mona Dahl Kvist 
 V. ordförande: Lennart Sjöholm 
 Kassör: Yngve Henriks 
 Ledamöter: Elisabet Asker 
  Stig Hägnesten 
  Peter Höög 
  Riitta Sundblom 
  Göran Tengstrand 
 Adjungerad: Hans Bengtson 

 Valberedning: Gottfrid Strindlund (sammankallande) 
  Lennart Tegström 

 Revisor: Katarina Nilsson 

Styrelsen har haft 11 protokollförda möten inklusive årsmötet under året. 

Under året har Styrelsen anordnat 11 st. evenemang med sammanlagt 445 deltagare vid de 
olika aktiviteterna 

 
Vinterträffar, 3 st. 
- Besök på FHS, Försvarshögskolan, den 16 januari. 52 var anmälda 45 fick plats 
- Genomfördes i det nyrenoverade Nationalmuseum vid 3 tillfällen, dels den 19 februari, och 

dels den 11 samt den 16 april. Totalt kunde 70 deltagare beredas plats på guidade turer. 
- Saab Pensionärsklubb Järfällas Årsmöte hölls den 14 mars med 102 anmälda deltagare. 

Protokollet från mötet finns under Medlemssidor på wp.spkj.se.  

Efter mötet fick vi information om aktuella händelser inom SAAB, av Joachim 
Hammersland som är ansvarig chef för affärsområdet C2S. 

Årets Utlandsresa gick till St. Petersburg 6-10 maj med 21 st. deltagare 

Våraktivitet Drottningholms slott 23 maj, 33 deltagare 

Stadsvandring i Norra Djurgårdsstaden genomfördes med Marie Andersson som guide  
den 13 juni, med 36 deltagare 
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Höstbesök, 4 st. 
- Sven-Harrys museum den 11 september, 16 personer deltog.  
- Sveriges Militärhistoriska Arv till Sveriges försvar idag, med 40 deltagare 
- Armémuseum, den 9 oktober, samlade 31 deltagare 
- FRA, Försvarets Radio Anstalt, 40 deltagare 

En aktivitet, Fallträning, fick inställas p.g.a. bristande intresse 
 
Vinterträff 1 st. 
- Årets julbord hade förlagts till en 2-dagars kryssning, den 4 – 6 december, 21 personer anmälda. 
 
Under året har sammanlagt 445 personer deltagit i klubbens aktiviteter. Några medlemmar som 
anmält sig har inte kunnat beredas plats utan fått stå på väntelista 

Vi har också genomfört en Enkät som 96 personer svarade på. Enkäten visade att vi ligger i fas med 
de önskemål som våra medlemmar är intresserade av och som vi genomför. 

Medlemsläge 
Antalet medlemmar per den 31 december 2019 var 429 st.  

Hemsidan 
Alla aktiviteter har annonserats på hemsidan vartefter de har planlagts. 
Anmälningarna, utom någon handfull, kommer nu in via formulär i inbjudan på hemsidan och lagras 
i den ordning de kommer in. Detta underlättar betydligt hanteringen av anmälningar för styrelsen. På 
sidan Planering uppdateras löpande anmälningsläget för de olika aktiviteterna. 
 
Ekonomi 
Ekonomi Klubbens ekonomiska resultat för 2019 blev något bättre än budgeterat, dels på grund av 
högt deltagarantal på våra evenemang, dels på grund av något lägre omkostnader än budget. Klubben 
erhöll ett bidrag på 37 000 kr från företaget som stöd för att bedriva sin verksamhet under året. Detta 
bidrag har använts dels för att täcka klubbens administrativa kostnader, dels subventionera årsmötet 
och medlemmarnas egna avgifter för vissa av klubbens evenemang. Medföljande har, på samma sätt 
som tidigare, betalat fullt pris utan subvention. Utlandsresan har enligt tradition inte subventionerats.  
Totalt har klubben subventionerat sammankomster och resor med 26 627 kr under året. Störst 
subvention har gått till Årsmötet, och Militär-resan. Årets totala omsättning var cirka 330 426 kr och 
omkostnaderna uppgick till 15 315 kronor.  
Räkenskaperna har reviderats av Klubbens revisor. 
 
Slutord 
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för visat intresse och deltagande i aktiviteterna under det gångna 
året. Vi hoppas inför kommande verksamhetsår på fortsatt gott samarbete med företaget och samtliga 
klubbmedlemmar. 

Järfälla den 31 januari 2020 

 
_________________________ ________________________ _____________________ 
Mona Dahl Kvist Lennart Sjöholm Yngve Henriks 

_________________________ ________________________ _____________________ 
Elisabet Asker Stig Hägnesten Peter Höög 

 
_________________________ ________________________ 
Riitta Sundblom Göran Tengstrand 


