
Svenska Saabklubben, Verksamhetsplan 2016

Detta är en verksamhetsplan från sittande styrelse för Saabklubben under 2016.

Internationella Saabträffen 2016

Internationella Saabträffen 2016 (IntSaab2016) arrangeras i Linköping-Vadstena 12-
14 augusti 2016. Det sker i samarbete med ett eventbolag och genom ideella krafter 
hos våra medlemmar. Vi räknar med ca 400 st (främst internationella) besökare. Det 
blir förturer (pre-tours) till träffen från Göteborg/Trollhättan, Skåne, Karlskrona och 
Stockholm.

IntSaab2016 har ett ordentligt schema med aktiviteter och underhållning, med fokus 
på Saabs födelsestad och flygplansverksamhet. Saabklubbens 40-års jubileum ska 
även uppmärksammas. Vi kommer arrangera medlemsspecifika aktiviteter i samband
med träffen och den sista dagen ska vi ha en marknad med reservdelar.

Vi arbetar fokuserat inom styrelsen för att göra Internationella Saabträffen 2016 till 
en så bra upplevelse som möjligt för våra besökare.

Centralt planerade/engagerade träffar

Utöver Internationella Saabträffen 2016 har vi ett antal central planerade/ekonomiskt
engagerade träffar under 2016. Här är en sammanställning av dessa:

• Banåkning Mittsverigebanan i maj (Norrlandssektionen)

• Reservdelsmarknad Skattkärr i maj

• Söderturen (Stockholmssektionen)

• Saab/Volvoträff Thn-Gbg 6 juni (med Volvoklubbar samt Saab- & 
Volvomuseum)

• Bankörning Sviestad med STCS

• Saab/Volvoträff i Varberg

Lokala träffar tillkommer utöver detta. Vi hoppas även att fler av våra lokalsektioner 
tar del av det träffbidrag som infördes 2015.

Reservdelsverksamheten

Vi ska se till att den nya webbshopen för reservdelsverksamheten införs så bra som 
möjligt, som stöd till Jan och Helena Karlsson. Webbshopen kommer att automatisera 
stora delar av deras dagliga arbete redan från början, men det går att utveckla detta 
ytterligare. 

Reservdelarna i webbshopen ska kategoriseras och få bättre beskrivningar och bilder.
Sökfunktionen ska även förbättras. Vi får många frågor om vilken/vilka delar som 
behövs och vi vill ge våra medlemmar möjlighet att enkelt ta reda på det själva i 
webbshopen.



Vi ska även införa kontokort/Internetbank som betalningsalternativ samt undersöka 
möjligheten till att automatisera noteringen av betalningar via Plus/Bankgiro. Vi 
kommer även att se över våra fraktalternativ, för att kunna sänka våra kostnader där.

När den nya webbshopen är tillräckligt förbättrad för våra egna reservdelar så ska vi 
föra in Orios produktkatalog, med reservdelar till nyare modeller av Saab. Även detta 
ska i hög grad automatiseras.

Med den nya webbshopen kommer Jan och Helena få mer tid till nytillverkning av 
NOS-delar samt till att hjälpa våra medlemmar. Vi vill fortsatt bemöta medlemmar via
telefon och med besökstider på vårt lager i Skattkärr.

Vi vill även förbereda ett eventuellt aktiebolag för reservdelsverksamheten, om detta
blir aktuellt här framöver.

IT-verksamheten

IT-verksamheten är nära kopplad till vår nya webbshop och medlemsregister, så 
mycket fokus kommer ligga där under 2016. Vår webbmaster agerar stöd till Jan och 
Helena och kommer att utbilda dessa i den nya webbshopen. Detsamma gäller övriga
funktionärer som behöver stöd i det nya systemet.

En ny design/struktur för vår hemsida, forum och webbshop ska introduceras under 
2016. Detta för att öka och förenkla engagemanget hos våra medlemmar. Den nya 
designen fungerar även bättre med olika plattformar (datorer, mobiltelefoner, 
surfplattor) och är tillgänglighetsanpassad.

Vi ska fortsätta översätta vår hemsida till fler språk (inledningsvis engelska), för att 
bemöta fler internationella medlemmar. Det finns även planer på en samlingssida för 
alla internationella Saabklubbar under adressen www.saab.club.

Övrig verksamhet

Styrelsen har inlett arbete med att förbättra dialogen med våra funktionärer och 
lokalsektioner. Vi vill fortsätta utveckla detta och se till att Saabklubbens ideella 
krafter tillvaratas ordentligt. Det ska vara roligt och givande att bidra som medlem!
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