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Protokoll från Svenska Saabklubbens styrelsekonferens  

i Ljungbyhed 24-25 oktober 2005 
 

Närvarande 

Martin Bergstrand, Mats Carlsson, Magnus Emilsson, Bernt Olsson, Göran Sahlén, Ulf 

Stensson, Niclas Söderberg och Hans Willebrand, samt under lördagen tre representanter från 

Saab Skånias lokalsektion: Mikael Isaksson, Jan Nilsson och Mikael Rasmusson. 

 

Uppstart lördag den 24e kl. 0900. 

 

Mål för konferensen 

1. Internationella träffen 11-13 augusti 2006  

2. Jubileumsåret 2006 

3. Träffar under 2006 

På grund av tidsbrist avhandlades enbart pkt 1. 

 

Ljungbyhed 

Mötet inleddes med att representant för anläggningarna i Ljungbyhed, Lars Nordin, visade 

området och dess möjligheter. Besök i lokaler för olika aktiviteter. 

 

Ekonomiska medel för internationella träffen 

Diskuterades i allmänna siffror kostnader och budgeterade medel för internationella träffen. 

Enligt tidigare beslut har kr 20 000 avsatts för inledande arbete med evenemanget. Det mesta 

av dessa pengar är redan intecknade. Intäkter till evenemanget blir då enligt nedan: 

 

- 20 000 från Saabklubben enligt tidigare beslut 

- Sponsorer: lokala, centrala, MHRF (summa ej känd) 

- Anmälningsavgifter (avgiftens storlek kvar att beräkna) 

- Sonettklubben (summa ej känd) 

- Avsättning under nästa år, då medlemsavgiften höjs med kr 50 (ca 115 000) 

- Till detta kommer inträdesavgifter för säljare samt övriga inträdesavgifter (100 kr/person) 

 

Mötet konstaterade att denna budget är väl tilltagen trots att exakta kostnader inte kan 

beräknas i dagsläget. Beslutades att klubben ej behöver avsätta mer pengar för evenemanget 

men att vi som arrangör ändå bör sträva efter att få in så mycket sponsorpengar som möjligt. 

Den del av de 115 000 som ej åtgår kan nämligen användas till andra aktiviteter i klubben. 

 

Kostnader lokaler 

Mötet diskuterade de kostnadsförslag som uthyraren översänt till Ulf Stenssson. Efter 

diskussion beslutades att söka hyra de olika delarna enligt nedan. Då vi beställer ett helt 

koncept av uthyraren och även låter denna sköta hotellbokningen bör vi vid den slutliga 

bokningen kunna förhandla till oss ett paketpris där vi bör sträva efter en rabatt på summorna 

nedan. 

 

lokal/område  pris/dygn antal dygn 

Festlokal  7 000  1 

Kontor   2 000  4 

Hangar 1  4 000  3 

Hangar 2  4 000  1 (väderberoende antal dagar) 

Uteområdet  7-10 000 4 (priset tydligen ej bestämt - förhandlingsläge) 
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Campingområde ?  3 (pris ej uppgivet - förhandlingsläge) 

Tvätthall  500  2 

Föreläsningssalar ?  1 (pris ej klart - förhandlingsfråga) 

 

Boende 

Beslutades att Saabklubben helt bör överlåta hotellbokningen till F5, detta för att minska vår 

egen administration och för att få ett fördelaktigare avtal med uthyraren då vi hyr såväl bana, 

lokaler som hotell/vandrarhem av samme uthyrare. Beslutades att de priser vi fått i anbudet 

var acceptable. Vidare beslutades att campingen ska kosta enligt nedan samt att vi redan nu 

bokar samtliga hotellrum som F5 kan erbjuda de aktuella dagarna. Dessutom beslutades att 

för våra internationella gäster bestämma att 1 euro = 10 SEK för att förenkla omräkningarna. 

 

typ av boende   kostnad/dygn/person 

Enkelrum ***   700 

Dubbelrum ***  475 

Enkelrum **   550 

Dubbelrum **   350 

Vandrarhem olika klasser 225/190 

Camping   250 (per uppställningsplats) 

 

För allt boende gäller föranmälan om frukost ska ingå. Frukost kostar 60/person vilket 

adderas till priserna. 

 

 

Genomförande i stort 

Diskuterades träffens upplägg och genomförande i stort. Ett preliminärt genomförandeschema 

med tider, aktiviteter samt antal funktionärer togs fram och bifogas till detta protokoll i form 

av en excelfil/kalkylblad. Då arrangemanget är stort och aktiviteterna många beslutades att 

varje aktivitet skall numreras och numret återfinnas på den karta som erhålles vid entré. 

Diskuterades även Sonettklubbens del i arrangemanget och beslöts att då ingen representant 

för Sonettklubben fanns närvarande vid mötet gå vidare med planeringen och ta upp 

Sonettklubbens bidrag vid nästa mötestillfälle. 

 

Deltagare och funktionärer 

Under planeringen antar vi att evenemanget kommer att locka ca 500 besökare vartill det 

krävs ett 50-tal funktionärer. Diskuterades att funktionärer måste rekryteras aktivt av 

saabklubben. En funktionär betalar ingen avgift för deltagande i evenemanget (undantag 

galamiddagen samt givetvis boende) under förutsättning att funktionären jobbar på av 

arrangören anvisade tider under arrangemanget.  

 

Inträdesbiljetter 

Diskuterades att låta trycka upp inträdesbiljetter/kort av olika färg för att göra det enkelt för 

funktionärerna vid insläpp att se om deltagaren har tillträde eller ej till aktivitet. Förslaget är 

följande: Röd biljett - alla aktiviteter under de tre dagarna. Blå biljett - alla aktiviteter under 

de tre dagarna utom galamiddagen. Gul biljett - dagsbesökare (fredag, lördag eller söndag 

trycks på biljetten). 

 

Föredrag och föredragshållare 

Beslöts att de föreläsningar som planeras inför lördagen på evenemanget ska ligga vid tre 

tillfällen (1020-1100, 1300-1340 och 1600-1640) under dagen. Klubbens ambition är att 
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bjuda in intressanta föreläsare till detta evenemang med målsättningen att föredragshållarna 

håller mer än ett av dessa föredrag under dagen. Vi ämnar erbjuda tre parallella sessioner i 

mindre föreläsningssalar. Uppdrogs åt Martin B att kontakta möjliga föredragshållare redan 

på ett tidigt stadium. Förslag på föredragshållare: Erik Carlsson, Stig Blomqvist, Per Eklund, 

Grahn, Per Gillbrand, Torsten Åhman och Örjan Åhslund. 

 

Bedömning av bilar i concoursen 

Beslutades att vi använder publikens val i samtliga bilklasser. Deltagare anger i samband med 

anmälan om deras bil skall bedömas. Röstsedlar delas ut till alla betalande. Dessa inlämnas 

senast 1800 lördag. 

 

Ride along 

Diskuterades att erbjuda en aktivitet “Åk med Saab(Ride Along)” under lördag och söndag. 

Besökare kan då få chansen att åka med som passagerare i äldre saab-bilar. Till detta behövs 

bilar av olika ålder samt chaufförer. Beslutades att genomföra denna aktivitet. 

 

Festmiddag/galamiddag 

Diskuterades festmiddagen/galamiddagen som kommer att äga rum kl 1900 på lördagen. 

Middagen kommer att bestå av förrätt, huvudrätt och efterrätt. Under middagen kommer det 

också att bli prisutdelning, samt tal från klubbrepresentanter och vissa celebriteter. Klubben 

har fått en offert från Finjabacken som är mycket prisvärd och även innefattar underhållning. 

Beslutades att acceptera denna offert under förutsättning att logistiken och samordningen sker 

med F5. Ulf Stensson uppdrogs följa upp detta. 

 

Flyguppvisning 

Martin Bergstrand berättade att vi troligen kan arrangera en överflygning av Fpl 17/50/60/39 

under söndagen. I det sista fallet måste öronproppar/hörselskydd finnas till de yngre 

besökarna. Närmare besked om vilket plan det blir lämnas senare. 

 

Diskuterades också att en tävlingsvinst kan bli en flygtur. Närmare besked om detta kommer 

likaledes vid ett senare tillfälle. 

 

 

Indelning i grupper med avseende på funktioner 

Mötet beslutade att dela upp ansvaret i åtta områden med följande ansvariga personer: 

 

Grupp 1 - tryck/skyltar/kläder mm. 

 

Trycksaker 

-Anmälningsblanketter 

 

Skyltar 

-inom F5 

-skyltning till F5 

 

Kläder 

-Funktionär 2/pers 

-Deltagare (storlek enligt anmälan) 

-Keps 

-Nyckelband (Saab ÅF) 
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-Påse (Saab ÅF) 

-Dekal insida/utsida 

 

Event Bok 

-Roadbook/karta 

-Infomtrl/karta F5 

-tfn 

-tider/program 

 

Ansvariga 

Bernt Olsson + ny mtrlförvaltare 

Ulf Stensson 

Deadline för första kostnadskalkyl 31 okt 2005 

 

Grupp 2 - ekonomi mm. 

 

-Budget 

-Löpande in/ut 

-Deltagaranmälan 

 

Ansvarig 

Mats Carlsson 

Deadline för en allmän budget baserad på input fr grupp 1: 10 nov 2005. 

 

Grupp 3 - PR mm. 

 

-Företag/sponsorskap 

-Press/media 

-Web 

-Fotografering under träffen 

-Web kamera 

-Flygning som pris 

 

Ansvariga 

LG Svensson 

M Bergstrand 

U Stensson 

M Rasmussen 

B Åkesson 

M Helsesson 

 

Grupp 4 - ”motor” 

 

-1000 cc 

-utställare mfl 

-Swapmeet 

-Concours 

-Bankörning 

-Service/tvätt 

-Parkering 
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-Funktionärslokaler 

-Priser (genom Pr-grupp) 

-Insläpp området 

 

Ansvariga 

M Isaksson 

SA Larsson 

KG Kristoffersson 

 

Grupp 5 - Information mm. 

-Infoservice 

-Anmälan 

-Sekretariat 

 

Ansvarig 

Jan Nilsson 

 

Grupp 6 - mat, aktivitet och sömn 

 

-Underhållning 

-Show 

-Mat 

-Förläggning 

 

Ansvarig 

Ulf Stensson 

 

 

Grupp 7 - koordinering mm. 

 

-Koordineringsgrupp 

-Klubbrepmöte 

-Avslutningsceremoni 

 

Ansvariga 

M Bergstrand 

M Rasmussen 

SA Larsson 

Kassör 

 

 

Grupp 8 - barnen 

 

-Passning 

-Film 

-Teckning 

-Hoppborg 

 

Ansvarig 

Rasmussen (dotter/fru...?) 
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Vid protokollet 

 

 

 

Hans Willebrand 

 

 

Justeras   Justeras 

 

 

 

Bernt Olsson   Göran Sahlen 

     


