
Radiobolagets Veteranklubb 

Verksamhetsberättelse för 2020 

 

Hedersmedlemmar: Barbro Lundqvist,  Botvid Floser och Bo Björnspjut.          

 

1. Allmänt  
 
Vi överlämnar härmed verksamhetsberättelse för år 2020, klubbens trettioåttonde arbetsår. 
Verksamheten startade 1983 på initiativ av ERAs dåvarande VD Åke Lundqvist, som drog upp 
riktlinjer för verksamheten och då också angav klubbens namn.  
Detta år har ju varit synnerligen olikt våra tidigare år, på grund av den inträffade pandemin. 
Extremt få saker har kunnat genomföras, vilket framgår av texten under respektive avsnitt. 
 
 

2. Styrelse och revisorer 
 
Styrelsen valdes alltså vid årsmötet 2019, och eftersom inget årsmöte har kunnat hållas under 
2020 så har styrelsen (med revisorernas godkännande) helt enkelt bibehållits under år 2020.  
 
Leif Lasson, ordförande  
Olov Hellström, vice ordförande och sekreterare 
Helene Klang Toivonen, kassör 
Bo Berglund, IT och webmaster 
Elisabeth Ernow-Patay, ledamot 
Hans Öhlund, ledamot 
Pieter Visser, ledamot 
Sören Ahlstedt, ledamot 
Margareta Ahlqvist, ledamot 
 
Styrelsen har haft 2 protokollförda möten under året, varav det första var ett ”normalt” i ett 
av Ericssons konferensrum den 14 februari, medan det andra skedde utomhus med säkert 
avstånd mellan deltagarna (den 26 augusti i Lillstugans värdshus). 
 
Klubbens revisorer har varit Carina Andersdotter och Per-Olof Kjellvard med 
Rolf Hedman som revisorssuppleant. 
 

3. Medlemmar, avgift 
 
Klubben hade 258 medlemmar i december 2020 och avgiften har varit 150 kr. 
 
 

4. Ekonomi 
 
Eftersom i stort sett alla vanliga utgifter för aktiviteter och möten har uteblivit medan bidrag 
och medlemsavgifter har flutit in har föreningens  ekonomi naturligtvis i hög grad förbättrats.  

Årsbokslut har upprättats. Resultatet har förts till kontot ”Eget kapital”. Räkenskaperna har 
överlämnats till revisorerna för granskning, och resultatet har godkänts.  
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5. Årsmöte 
 
Vi hade bokat och bjudit in till årsmöte i april månad, men detta fick naturligtvis ställas in helt 
på grund av pandemin. Vi hade en svag förhoppning om att kunna genomföra mötet senare 
under hösten, men det visade sig förstås vara lika omöjligt. 

 
6. Årets aktiviteter 

 
Vi hann genomföra tre aktiviteter innan pandemin slog till, nämligen besök i Riksdagshuset i 
februari och två besök till Stigbergets Borgarrum i början av mars. Därefter blev vi tvungna att 
ställa in ett antal planerade aktiviteter under resten av våren, inkluderande alltså årsmötet. 
Vi arrangerade sedan (efter vårt andra styrelsemöte) två olika rundvandringar i Hagaparken 
(en i september och en i oktober) med Pieter som uppskattad guide och ledare. 
 

7. Resor 
 
Inga resor ordnades under året. 

 

8. Hemsidan 
 
Vår hemsida har genom Bo Berglunds försorg hållits uppdaterad och är ganska välbesökt.  
 

9. Information 
 
Informationen på hemsidan har kompletterats med vårt Medlemsblad som utkommit med 2 
nummer. Vi har ju inte kunnat utnyttja vår vanliga service med kopiering och utskick med 
hjälp av Ericsson, och därför har vi i allt högre grad utnyttjat mail som kommunikationsmetod 
och enbart sänt ut ett mindre antal blad per snigelpost. 
En speciell Facebookgrupp har skapats av Bo Berglund, och den har samlat 69 medlemmar 
som alltså enkelt kan berätta (och/eller läsa) om saker som händer medlemmarna. 
 

 

Stockholm i februari 2021 

 

Leif Lasson  Olov Hellström  Bo Berglund 
 

 

Helene Klang Toivonen   Hans Öhlund  Margareta Ahlqvist 
 

 

Elisabeth Ernow-Patay  Sören Ahlstedt Pieter Visser 

 


