
 
 
 

Verksamhetsberättelse för Svenska Saabklubben, 
verksamhetsåret 2021 

 
Svenska Saabklubbens styrelse har under 2021 varit konstituerad enligt följande: 
Ordförande    Karl Ask 
Vice ordförande  Martin Bergstrand 
Sekreterare   Anton Björklund 
Kassör   Lars Söderlund 
Ledamot    Håkan Malmgren 
Ledamot   Sibylla Gustavsson 
Suppleant 1   Yngve Ekberg 
Suppleant 2   Bo Lindman 
 
Interna & Externa befattningar; 
Bakrutans redaktion   Helena Thorslund 
   Lars Söderlund 
Reservdelsansvarig   Jan Karlsson 
Materialförvaltare   Håkan Larsson 
Webbmaster   Magnus Jacobsson 
Forumansvarig  Mats Jedmo 
Medlemsansvarig   Anna Gunnarsson/kanslist bokföringsbyrån 
Internationella kontakter  Martin Bergstrand 
Revisor    Anders Ericsson 
Revisorssuppleant   Mats Grimme 
Klubbmästare  Sibylla Gustavsson 

  Håkan Malmgren 
Valberedning   Jan Hagnell (samankallande) 
   Mattias Roswall  
   Göran Sahlén 
Försäkriingsansvarig MHRF Michael Rasmussen 
Facebookansvarig  Stefan Elofsson 
 
 
Inledning 
2021 har även detta varit ett pandemi år, vilket medförde att årsmötet var nödvändigt 
att hållas digitalt. När restriktionerna senare lyftes, kunde glädjande nig flera träffar 
genomföras under sommaren.  
 
Medlemsantalet har under verksamhetsåret passerat 6000 medlemmar. Vilket gör 
Svenska Saabklubben till en av landets största märkesklubban i MHRF. 
Detta är naturligtvis mycket glädjande och ger en indikation på att intresset för Saab 
är i ständigt ökande och att klubbens är en uppskattad hemvist för alla 
Saabentusiaster. 
 



 
Styrelsemöten 
Styrelsen haft 5 st ordinarie protokollförda styrelsemöten.  
21-03-02 Via Teams 
21-03-27 Trollhättan 
21-05-10 Telefon 
21-06-21 Telefon 
21-11-22 Telefon 
Dessutom har styrelsen löpande haft tät kontakt via telefon och mail under 
verksamhetsåret.  
 
Träffar 
Svenska Saabklubben har varit med och genomfört ett flertal träffar. Bland annat 
gemensam träff Kinnekulle med Sonettklubben och Turboklubben. Man har även 
anordnat den traditionella träffen i Varberg tillsammans med Volvo klubbarna.  
En ny klubbträff 2021 var Sommarträffen på Ring Knutstorp i Skåne. Detta i 
samarbete med BMW club Schweden. Här bjöds det på reservdelsmarknad, 
utställning, reservdelsmarknad, prova på körning på bana och klubbmästerskap i 
racing. Klubben har två klubbmästare som samordnar träffverksamheten och har 
befogenhet att ge bidrag till lokala träffar.  
 
Ekonomihantering 
Svenska Saabklubbens ekonomihantering och bokföring har under verksamhetsåret 
ombesörjts av Företagskonsulten i Kungälv. Resultatet för verksamhetsåret 2021 
blev 221 654 kr. Speciellt för ekonomin är att reservdelsverksameten är med i 
Saabklubbens räkning fram till september.  
 
 
Saabklubbens lokalsektioner 
Styrelsen har 7 verksamma lokalsektioner och 4 träffsamordnare runt om i landet. 
Klubben ger ett årligt bidrag på 10.000 kr till de lokalsektioner med formell styrelse. 
Övriga lokalsektioner får 5000 kr. Det betalas även ut ett bidrag till lokalsektionerna 
att kunna köpa material för träffar, funktionärer etc. från Arena reklam för ytterligare 
10 000kr. Styrelsen ambition är att dessa bidrag ska stimulera till genomförande av 
fler och välarrangerade lokala träffar och evenemang. 
 
Saabklubbens reservdelsverksamhet 
Per den 1:e september 2021 är SSK Reservdelar AB registrerat för verksamhet. 
Samtliga aktier i bolaget ägs av Svenska Saabklubben. Den 2 November tillsattes en 
interimsstyrelse utsett av Svenska Saabklubben. Interimsstyrelsen utgörs av Martin 
Bergstrand, ordförande, Bo Lindman, ledamot, Jan Karlsson, suppleant. Bolaget tar i 
sin helhet tar över alla de uppgifter och åtaganden som tidigare hanterats inom 
klubbens reservdelsverksamhet. Bakgrunden till detta, enligt tidigare årsmötesbeslut 
är att verksamheten vuxit till sådan omfattning att det ej längre är lämpligt att bedriva 
den som kommersiell verksamhet under ideell huvudman. 
 
  



 
 
 
IT-verksamheten 
Ett kontinuerligt arbete med underhåll av webbsida / forum pågår för att säkerställa 
att dessa är stabila och välfungerande. Detta arbete är inte alltid planerbart, utan 
kräver beredskap att snabbt agera när något inträffar som påverkar klubbens digitala 
kanaler. Under 2021 påbörjades arbetet att flytta hem till ett svenskt webhotell.  
 
Bakrutan 
Klubbtidningen har i likhet med tidigare år utkommit med fyra nummer för året 2021.  
De medlemmar som betalt till första numret fick som vanligt en almanacka.  
Ny redaktör från nummer 1 2021 är Helena Thorslund.  
 
 
Klubbshopen 
Klubbshopen drivs genom Arena reklam, vilka i sin helhet hanterar alla delar av 
denna verksamhet för klubbens räkning. Försäljningen har ökat under 2021 till ca 
110 000 kr, vilket är glädjande och ger ett kvitto på att utbud och service uppskattas 
av klubbens medlemmar. Detta gav klubben en kick-back på ca 15 000kr.  
 
Sammanfattningsvis 
Styrelsen för Svenska Saabklubben vill tacka alla medlemmar och rikta ett extra stort 
tack till de som engagerat sig i klubbens verksamhet på olika sätt under 
verksamhetsåret. 
 
För Svenska Saabklubben 
Svenska Saabklubbens styrelse 
 
 
Karl Ask  Martin Bergstrand  Lars Söderlund 
 
       
 
Anton Björklund Håkan Malmgren  Sibylla Gustavsson 
 
       


