Radiobolagets Veteranklubb
Verksamhetsberättelse för 2010

Hedersmedlemmar: Åke Lundqvist, Erland Forsén, Bertil Forsberg
1. Allmänt
Vi överlämnar härmed verksamhetsberättelse för år 2010, klubbens tjugoåttonde 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, revisorer
Styrelsen har bestått av
Carl Thunberg, ordförande
Leif Lasson, sekreterare
Bo Björnspjut , kassör
Margareta Åhgren, ledamot
Agneta Öholm, ledamot
Botvid Floser, ledamot
Herman Sylvan, ledamot
Tore Nilsson, suppleant
Hans Öhlund, suppleant
Styrelsen har haft 9 protokollförda möten under året.
Klubbens revisorer är Carina Andersdotter och Per-Olof Kjellvard, med Rolf Hedman
som suppleant.
3. Medlemmar, avgift
Klubben hade 348 medlemmar i december 2010. För 2010 var avgiften 150 kr.
4. Ekonomi
Genom att dels hålla igen lite på årsmöteskostnaderna, dels låta medlemmarna betala en
viss del av höstmöteskostnaden har ekonomin åter hamnat i god balans.
Årsbokslut har upprättats. Resultatet har förts till kontot ”Eget kapital”. Räkenskaperna har
överlämnats till revisorerna för granskning. Bokslut bifogas
5. Årsmötet
Årsmötet i maj samlade 112 medlemmar, och var som vanligt ett mycket populärt sätt att få
träffa gamla arbetskamrater och jämföra nuläget med ”den gamla goda tiden”.
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6. Diverse arrangemang
Klubben har under 2010 genomfört ett stort antal olika arrangemang. Nämnas kan
studiebesök på Riddarhuset, hos Stockholms Modelljärnvägsklubb, till Filmstaden i
Solna, Citybanans Projektkontor, Marabouparken, Tyresta Nationalpark, Briggen Tre
Kronor och Ericsson Studio. Vi gjorde även ett förnyat besök hos Anders Hanser, denna
gång för att avnjuta ”Röd sol över Kina”.
I oktober anordnades en höstfest med c:a 75 deltagande, och årets aktiviteter avslutades
med en Julbordskryssning ombord på Saga Lejon.
7. Resor
Två kortare bussresor hade planerats för året (Mora/Dalhalla och Munktellmuseet i
Eskilstuna), men båda fick tyvärr strykas på grund av för få anmälningar.
8. Hemsidan
Vår hemsida har genom Tore Nilssons försorg utvecklats ytterligare, bland annat har vi nu
en förkortad medlemslista gripbar online (lösenordsskyddad).
9. Information
Informationen på hemsidan har kompletterats med vårt Medlemsblad som utkommit med 5
nummer. Av kostnads- och miljöskäl har bladet levererats per e-mail till de som så önskat,
vilket varit c:a 150 personer.
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