
Radiobolagets Veteranklubb 

Verksamhetsberättelse för 2013 

Hedersmedlemmar: Åke Lundqvist, Erland Forsén, Bertil Forsberg,  

Botvid Floser och Bo Björnspjut. 

1. Allmänt  
 
Vi överlämnar härmed verksamhetsberättelse för år 2013, klubbens 
trettioförsta 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 
Hans Öhlund, ledamot 
Ulla Knutsson, ledamot 
Tore Nilsson, suppleant och webbmaster 
Bo Berglund, 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 353 medlemmar i december 2013. För 2013 var avgiften 150 kr. 
 

4. Ekonomi 
 
Föreningens ekonomi är god och därför har de flesta av årets aktiviteter varit 
avgiftsfria för medlemmarna.  2013 firade föreningen 30-årsjubileum och har 
satsat lite extra pengar på detta evenemang. 
Årsbokslut har upprättats. Resultatet har förts till kontot ”Eget kapital”. 
Räkenskaperna har överlämnats till revisorerna för granskning. Bokslut  
bifogas 
 

5. Årsmötet 
 
Årsmötet i april 2013 samlade 107 medlemmar, och var som vanligt ett 



mycket populärt sätt att få träffa gamla arbetskamrater. Vi var detta år i en ny 
lokal som rönte stor uppskattning bland medlemmarna varför vi beslöt att ha 
även höstfesten där. 
 

6. Årets aktiviteter 
 
Liksom tidigare år har klubben genomfört ett stort antal aktiviteter.  
Operans verkstäder, Bellmanhuset och Långholmens museum besöktes, 
liksom Anders Hansers biograf med programmen ”ABBA och Kalle Moraeus " 
under våren och "Stockholms skärgård och Drömmen om Serengeti” under 
hösten.  Vi har också lyssnat på ett föredrag om Killer Applications och gjort 
ett unikt studiebesök på FRAs museum (medlemsförslag).  Vi har genomfört 
studiebesök på Ericsson Studio, Friends Arena, Katarina Brandstation och det 
museum som finns där (medlemsförslag) och besökt Silja-Tallinks fartyg Baltic 
Queen. Till höstfesten i oktober kom 87 medlemmar och året avslutades med 
julbord på Blå Porten. 

 
7. Resor 

 
Under våren besöktes Mackmyras whiskytillverkning och Forsbacka Bruk 
utanför Gävle. 

 

8. Hemsidan 
 
Vår hemsida har genom Tore Nilssons försorg hållits väl uppdaterad och är 
relativt välbesökt. Bo Berglund har tillsammans med Tore nu sjösatt den nya 
hemsidan och vi släpper därmed den gamla. 

 

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 230 personer, över hälften av 
alla medlemmar.  
Ericsson bidrar än så länge med kostnaden för utskick av medlemsbladen per 
post. Eftersom Ericsson har sagt upp lokalerna i det hus vi brukar ha 
styrelsemöten och där vårt fysiska arkiv funnits har vi också rensat en hel del 
och enligt Skatteverkets regler. 
Vi arbetar vidare med att lagra dokument och information på ett säkrare sätt 
än i enskilda styrelsemedlemmars datorer. 

Stockholm i mars 2014 

Kerstin Ljungblom  Olov Hellström  Leif Lasson
   

Helene Klang Toivonen   Agneta Öholm  Hans Öhlund 
 

Ulla Knutsson  Tore Nilsson  Bo Berglund 


