
 
 

Verksamhetsplan Svenska Saabklubben 2022 
Här följer styrelsens förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2022. 
 
Övergripande 
Hur 2022 kommer att utvecklas är i dagsläget svårt bedöma med tanke på pandemi och situationen i 
Ukraina. Vår Styrelsens förhoppning är dock att planerade träffar kan genomföras och vi ser fram 
emot Saab Car Museum festival, som ju också utgör 75-årsjubileum för starten som biltillverkare. 

På det generella planet är klubbens ambition att genom ett aktivt medlemskap i MHRF bidra till säkra 
förutsättningarna för hobbyns framtid och utveckling, under MHRF:s motto: 
”För gårdagens fordon på morgondagens vägar”  

  

Centralt planerade träffar och engagemang 
Klubben har inför verksamhetsåret planerat ett antal egna träffar och evenemang där klubben är 
samarrangerande part. Därtill kommer klubben att medverka även vid ett antal andra större träffar 
med andra arrangörer.  Fler träffar beräknas tillkomma under året. Vi kommer att fortsätta 
samarbetet med BMW Club Schweden, framför allt genom den gemensamma sommarträffen på Ring 
Knutstorp.  

Saabklubben kommer även deltaga som utställare på Elmia och Tjolöholm under året.  

Utöver detta tillkommer de av lokalsektionerna arrangerande träffarna runt om i landet. Styrelsen vill 
i sammanhanget påminna om det ekonomiska stöd till träffar och motsvarande som ges till klubbens 
lokalsektioner och som även kan sökas av enskilda medlemmar som arrangerar en träff eller annat 
event. Sedan 2019 finns också två aktiva klubbmästare till stöd för lokalsektioner och medlemmar vid 
planering och genomförande av träffar. Vi hoppas att ännu fler av lokalsektionerna och medlemmar 
tar del av det stöd för träffverksamheten som klubben centralt på detta sätt kan bidra med och att vi 
får se ännu fler träffar runt om i Sverige under 2022.  
 

Reservdelsverksamheten 
Reservdelsverksamheten drivs sedan hösten 2021 genom ett helägt aktiebolag, enligt tidigare 
årsmötesbeslut. Detta innebär att Reservdelsbolaget, SSK Reservdelar AB, formellt har en egen 
styrelse som i dagsläget består av medlemmar ur klubbens ordinarie styrelse och som tillsammans 
med medarbetarna i Skattkärr hanterar allt kring den löpande verksamheten. Under verksamhetsåret 
ska klubbens styrelse arbeta fram tydliga ägardirektiv, som säkerställer och fortsatt gagnar klubben 
och dess medlemmars intressen i reservdelsverksamheten. Ägardirektivet anger den övergripande 



strategiska inriktningen för verksamheten och anger hur bland annat hur Svenska Saabklubbens 
representation och inflytande i verksamheten säkerställs. Detta arbete sker i nära samarbete med 
reservdelsbolagets styrelse.  
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