
 

 

 
 
 

Verksamhetsberättelse för Svenska Saabklubben, 
verksamhetsåret 2020 

 
Svenska Saabklubbens styrelse har under 2020 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   Anton Björklund 
   Lars Söderlund 
   Björn Johansson 
   Gustaf Sjöholm (nummer 2,3 och 4) 
Reservdelsansvarig   Jan Karlsson 
Materialförvaltare   Håkan Larsson 
Webbmaster   Magnus Jacobsson 
Forumansvarig  Mats Jedmo 
Medlemsansvarig   Anna Gunnarsson 
Internationella kontakter  Martin Bergstrand 
Revisor    Anders Ericsson 
Revisorssuppleant   Mats Grimme 
Klubbmästare  Sibylla Gustavsson 

  Håkan Malmgren 
Valberedning   Göran Sahlen (sammankallande) 
   Mattias Roswall  
   Peter Bäckström 
MHRF-ansvarig  Michael Rasmussen 
Facebookansvarig  Stefan Elofsson 
 
 

Inledning 
Som för de flesta andra personer och organisationer har Saabklubben påverkats av 
pandemin. Detta gjorde bland annat att årsmötet fick skjutas på. Träffar, marknader 
och andra arrangemang ställas in. Årsmötet för 2020 kunde först hållas digitalt 5 
december 2020. Vi hade planerat att hålla det tidigare men på grund av ett fel i 
kallelsen som gjorde att alla inte kunde anmäla sig beslöt styrelsen att skjuta upp 
mötet. Vi beklagar detta och hoppas att det digitala årsmötet 2021 blir bättre.  
 

 



 

 

Styrelsemöten 
Styrelsen haft 3 st ordinarie protokollförda styrelsemöten.  
20-05-19 Via Teams 
20-09-19 Stockholm 
20-12-05 Trollhättan 
Dessutom har vi haft tät kontakt på telefon och mail.  

 
Ekonomihantering 
Svenska Saabklubbens bokföring har under verksamhetsåret sköts av 
Företagskonsulten i Kungälv. Resultatet för verksamhetsåret 2020 var 681 968kr. 
Detta som ett resultat av både en positiv utveckling i reservdelsverksamheten och ett 
stadigt ökande medlemsantal. 
 

 

Saabklubbens lokalsektioner 
Styrelsen har kontaktpersoner för lokalsektionerna och ger ett årligt bidrag på 10 000 
till dessa med styrelse övriga får 5000.   

 
Saabklubbens reservdelsverksamhet 
Liksom för de flesta i vårt samhälle, har 2020 inneburet ett mycket annorlunda år. I 
varje falls sett till Reservdelsverksamhetens möjligheter att möta klubbens 
medlemmar vid träffar och marknader. Sådana aktiviteter har ju under 
verksamhetsåret fått skjutas på framtiden i skuggan av pandemins inverkan. Dock 
har försäljningen i stort varit relativt opåverkad av omvärldsfaktorerna under året och 
vi har kunnat se en fortsatt positiv utveckling på försäljningen till klubben 
medlemmar, med ett starkt avslut på 2020. Möjligen har de annorlunda tiderna gjort 
att tid och intresse för att pyssla om och renovera våra älskade Saabar, snarare ökat 
än minskat. Reservdelsverksamheten drog under en avgränsad period i pandemins 
inledning ned på öppettider och servicegrad, för att parera den förväntande 
nedgången som glädjande nog uteblev. 
Verksamheten har under året fortsatt den under 2019 inledda konsolideringen, med 
fokus på efterfrågande reservdelar, både återtillverkning av sådant som tagit slut i 
lager och även visa nya ”svåra” delar som efterfrågas. Utöver det löpande 
samarbetet med Orio har det också inletts ett samarbete med bland annat Rally & 
Rallycrossprofilen Anders Nordstedt med att utveckla och tillhandahålla ett 
inledningsvis avgränsat sortiment baserat på Saab Sport & Rallys dåtida utbud.  
Vidare har ett antal nya leverantörskontakter och nya samarbeten inletts för fortsatt 
utveckling även av de mer originalbetonade reservdelarna. I spåret av pandemin har 
dock arbetet med NOS och begagnat inte kunnat drivas med samma fokus som 
tänkt, efter fjolårets positiva utveckling på det området. All verksamhet under 2020 
har inriktats på det som bäst lämpar sig för webhandel och postorder.  Våra 
medarbetare i Skattkärr och också under året i stort och i smått fortsatt sitt 
engagerade arbete med att utveckla och säkerställa den höga servicegraden till 
klubbens medlemmar. 
Både omsättning och lönsamhet har fortsatt utvecklats positivt för 
reservdelsverksamheten.  Omsättningen för reservdelar för 2020 blev 5 901 543 kr, 
med en bruttovinst om 48% vilket gav ett nettoresultat av 2 218 820 kr. 
 
 



 

 

IT-verksamheten 
Det pågår ett ständigt arbete med underhåll av webbsida / forum för att hålla dessa 
stabila och välfungerande. Detta arbete är ibland ganska lugnt men ibland hettar det 
till och man får flytta annat åt sidan ett tag. 
 
En rolig och inspirerande sak är att flera gamla forums medlemmar blivit aktiva igen, 
det tar vi som ett tecken på uppskattning från våra medlemmar för vårt arbete. 
 
Här lägger Mats Jedmo och Magnus Jakobsson ner ett stort arbete.  
 

Bakrutan 
Klubbtidningen har i likhet med tidigare år utkommit med fyra nummer för året 2020.  
De medlemmar som betalt till första numret fick som vanligt en almanacka. Under 
året har en del små ändringar gjorts för att förbättra tidningen. Materialet har varit 
blandat och har till största del grundats på inskickat material från medlemmarna.  
Från nummer 2 har Gustaf Sjöholm haft huvudansvar för Bakrutan.  
 
Klubbshopen 
Klubbshopen ligger på Arena reklam som sköter alla delar av denna. Försäljningen 
har ökat under 2020 till ca 85 000. 
 

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 året. 
 
För Svenska Saabklubben 
Svenska Saabklubbens styrelse 
 
 
Karl Ask  Martin Bergstrand  Lars Söderlund 
 
       
 
Anton Björklund Håkan Malmgren  Sibylla Gustavsson 
 
       


