
Internationella Saabklubbträffen 2006 
 

Utgångspunkt 

 

Svenska Saabklubben tillsammans med Club Sonett Sweden anordnar den 25 internationella 

Saabklubbträffen i Ljungbyhed 2006.  Värdar är Svenska Saabklubben och CSS.  

Genomförare är Svenska Saabklubben / Saab Skånia biträdda av CSS. 

 

Organisation i stort 

 

Ansvar och arbete delas upp på funktionsindelade arbetsgrupper (AG) vilka företräds av en 

namngiven person samt en suppleant. AG bildar tillsammans med delar av Saabklubbens 

styrelse ”Projektgrupp Ljungbyhed”. Arbetet inriktas av Saabklubbens styrelse representerad 

av ordförande i Saabklubben. 

 

Saabklubbens kassör i egenskap av ekonomiansvarig, svarar för den övergripande budgeten 

och tillhandahåller medel för verksamheten. Ett särskilt konto etableras för denna verksamhet. 

 

Respektive AG skall representeras av en utpekad ansvarig och en andreman. AG arbete skall 

syfta mot ett bestämt mål och följas av ett givet mandat att verka inom. Vid tveksamhet 

dryftas detta med AG koordinering och ytterst Saabklubbens styrelse gm ordföranden. 

 

Vi har alla idéer som är värdefulla att ta vara på och som kan hjälpa oss att göra den bästa 

internationella träffen någonsin. För fram dem, så skall vi förvalta dem på bästa sätt. 

 

Arbetsgruppsansvarig (AGO) ansvarar för: 

 

·1 Att uppställda mål uppnås inom tidplanen och de ekonomiska ramarna, avvikelse 

meddelas så fort som en försening identifieras, i syfte att nå målen. Eftersom flera 

aktiviteter är beroende av varandra är vi beroende av att andra gör sin del. 

 

·2 Att behov av funktionärer samt rekrytering av funktionärer till egen grupp i samverkan 

med AG koordinering 

 

·3 Att ekonomi regleras mot ekonomiansvarig 

 

·4 Att nödvändig kontakt och samverkan sker med andra berörda AG och AGO 

 

·5 Att uppnådda delmål och risker meddelas AG koordinering 

--------------------------------------- 

 

Arbetsgrupp (AG) 

 

AG 

 

AGO, medhjälpare  

 

   

Motor MICHAEL RASMUSSEN  

 

Informationsservice/ 

Anmälan/ Sekretariat/ 

Skyltning (IASS) 

  



Underhållning/ Show / Mat/ 

Förläggning  

(UF) 

  

Scenic Tours STEN-ARVID LARSSON, 

K-g  K 

 

IT Stöd / Teknik (ITT) BENGT ÅKESSON  

PR/ Sponsorer (PR)   

Koordinering ORDF SSK, ORDF 

SKÅNIA, Kassör SSK 

Michael Rasmussen, Sten-

Arvid Larsson 

 

 

 

 
 


