Radiobolagets Veteranklubb
Verksamhetsberättelse för 2011

Hedersmedlemmar: Åke Lundqvist, Erland Forsén, Bertil Forsberg
1. Allmänt
Vi överlämnar härmed verksamhetsberättelse för år 2011, klubbens tjugonionde 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
Agneta Öholm, ledamot
Botvid Floser, ledamot
Herman Sylvan, ledamot
Hans Öhlund, ledamot
Tore Nilsson, suppleant
Kerstin Ljungblom, suppleant
Styrelsen har haft 6 protokollförda möten under året.
Klubbens revisorer är Carina Andersdotter och Per-Olof Kjellvard, med Rolf Hedman
som suppleant.
3. Medlemmar, avgift
Klubben hade 377 medlemmar i december 2011. För 2011 var avgiften 150 kr.
4. Ekonomi
Genom att även detta år dels hålla igen lite på årsmöteskostnaderna, dels låta medlemmarna
betala en viss del av andra möten och aktiviteter, har verksamheten för första gången på
många år givit ett ordentligt överskott. Detta innebär att vi för 2012 kan skjuta till lite mer
pengar till vissa aktiviteter.
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 104 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 2011 genomfört ett stort antal olika arrangemang. Nämnas kan
studiebesök på Spårvägsmuseet, Teleseum i Enköping, Almgrens Sidenväveri, Tullmuseet,
Danvikshem/Erstagården, Kvarnvikens Såg och Lidingö bibliotek (film och ubåtsföredrag)
Vi gjorde även ett förnyat besök hos Anders Hanser, denna gång för att avnjuta hans verk
”Mitt Amerika”
I oktober anordnades en höstfest med c:a 70 deltagande, och årets aktiviteter avslutades
med ett julbord på restaurang Blå Porten.
7. Resor
Ytterligare två resor hade planerats för året (en kortare dagstur till Uppsala och en veckolång resa till Skottland) men båda fick tyvärr strykas på grund av för få anmälningar. Vi har
därför dragit slutsatsen att medlemmarna föredrar kortare turer i närområdet och avhåller
oss i fortsättningen från att försöka arrangera långresor.
8. Hemsidan
Vår hemsida har genom Tore Nilssons försorg hållits väl uppdaterad och är relativt
välbesökt.
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 dem som så
önskat, vilket varit c:a 180 personer, dvs nästan hälften av alla medlemmar.
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