
Radiobolagets Veteranklubb 

Verksamhetsberättelse för 2015 

Hedersmedlemmar: Barbro Lundqvist, Erland Forsén, Bertil Forsberg,  

Botvid Floser och Bo Björnspjut. 

1. Allmänt  
 
Vi överlämnar härmed verksamhetsberättelse för år 2015, klubbens trettiotredje arbetsår. 
Verksamheten startade 1983 på initiativ av ERAs dåvarande VD Åke Lundqvist, som drog upp 
riktlinjer för verksamheten och då också angav klubbens namn.  
 

2. Styrelse och revisorer 
 
Styrelsen har bestått av  
 
Kerstin Ljungblom, ordförande  
Olov Hellström, vice ordförande 
Leif Lasson, sekreterare 
Helene Klang Toivonen, kassör 
Agneta Öholm, ledamot  (avled i november efter en tids sjukdom) 
Hans Öhlund, ledamot 
Ulla Knutsson, ledamot 
Bo Berglund, ledamot 
Tore Nilsson, suppleant och webbmaster 
Pieter Visser, suppleant 
 
Styrelsen har haft 4 protokollförda möten under året 
 
Klubbens revisorer är Carina Andersdotter och Per-Olof Kjellvard med 
Rolf Hedman som revisorssuppleant. 
 

3. Medlemmar, avgift 
 
Klubben hade 343 medlemmar i december 2015 och avgiften har varit 150 kr. 
I februari och oktober gjordes utskick till nyblivna Ericssonpensionärer i Stockholms-området 
och det gav 17 nya medlemmar.  
 
Av medlemmarna är ca 82% män och 18% kvinnor och medianåldern är 72 år,  den äldsta 101 
år och den yngsta 58 år. 
 
Även detta år har det varit svårt att få in årsavgiften i tid och det har tagit både tid och kraft 
för kassör och sekreterare. Bidraget från Ericsson är baserat på antal betalande medlemmar 
så därför är det angeläget att få in medlemsavgiften. Pga. obetalda medlemsavgifter uteslöts i 
mars ett antal medlemmar, helt enligt stadgarna. 
 

4. Ekonomi 
 
Föreningens ekonomi är god och därför har de flesta av årets aktiviteter varit avgiftsfria för 
medlemmarna.   
Årsbokslut har upprättats. Resultatet har förts till kontot ”Eget kapital”. Räkenskaperna har 
överlämnats till revisorerna för granskning.  
Bokslut bifogas. 
 



5. Årsmötet 
 
Årsmötet i mars 2015 samlade 100 medlemmar, och var som vanligt ett mycket populärt sätt 
att få träffa gamla arbetskamrater.  
 

6. Årets aktiviteter 
 
Liksom tidigare år har klubben genomfört ett stort antal aktiviteter. Vi har under våren besökt 
Opus Dei, Post-och Telestyrelsen, Stockholms Stadsarkiv, sett ”Det gudomliga Indien” på 
Anders Hansers biograf, besökt Tekniska museet, ordnat en populär vårkryssning med M/S 
Vindhem och besökt Svea Hovrätt. Hösten började med ett besök på Nynäs Ångbryggeri, vi 
har fått höra om Radiobolagets historia 1919-1939 ”de första 20 åren”, besökt Gustavsbergs 
porslinsmuseum och Vindragarlagets härbärge samt besökt Ericsson Studio. 
Till höstfesten i oktober kom 110 medlemmar och året avslutades även detta år med julbord 
på Blå Porten. 

 
7. Resor 

 
Inga resor ordnades under året. 

 

8. Hemsidan 
 
Vår hemsida har genom Tore Nilssons och Bo Berglunds försorg hållits väl uppdaterad och är 
relativt välbesökt.  
 

9. Information 
 
Informationen på hemsidan har kompletterats med vårt Medlemsblad som utkommit med 4 
nummer. Av kostnads- och miljöskäl men även arbetsmässiga skäl har bladet levererats per e-
post till dem som så önskat, vilket varit 260 personer, ca 75 % av alla medlemmar. Ericsson 
bidrar än så länge med kostnaden för utskick av medlemsbladen per post.  
 
Vi har också gått igenom adresserna till alla som får medlemsbladet per post och upptäckt ett 
stort antal nya adresser.  
 
Vi har fortsatt rensa våra arkiv enligt Skatteverkets regler.  
Vi arbetar vidare med att lagra dokument och information på ett säkrare sätt än i enskilda 
styrelsemedlemmars datorer och försöker också effektivisera allt administrativt arbete. 
 

Stockholm i januari 2016 

Kerstin Ljungblom  Olov Hellström  Leif Lasson 
 

 

Helene Klang Toivonen   Hans Öhlund  Ulla Knutsson 
 

 

Bo Berglund  Tore Nilsson  Pieter Visser 


