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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 
 
 
Styrelsen för C4-sällskapet får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 2008. 
 
1 STYRELSE OCH ÖVRIGA FU�KTIO�ÄRER 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter: 
 
Ordförande: Anders Johnson 
Sekreterare: Per-Arne Persson 
Skattmästare: Mats Persson 
  
Revisorer: Sten Sörensson 
 Bill Hagberg 
  
Revisorsuppleant: Stig Rahm 
  
Valberedning: Per G Nilsson 
 Jan Flodin 
 Tryggve Schreiber 
 
 
2 MEDLEMMAR OCH ASPIRA�TER 
 
Under 2008 har sällskapet haft 75 medlemmar. Fyra medlemmar har avsagt sig 
medlemskapet.  
 
Kent Andersson har hållit av styrelsen godkänt inträdesföredrag och är aspirant.  
 
3 I� MEMORIAM 
 
Lars Ekerborn närvarade tillsammans med flera nuvarande och tidigare medlemmar ur C4-
Sällskapet vid Christopher Bengtssons begravning 2008-02-07 och bidrog med en kistbukett 
med en sista hälsning från sällskapet. 
 
4 MÖTE� OCH SAMMA�KOMSTER 
 
Tre ordinarie styrelsemöten samt ett urtima har hållits under verksamhetsåret.  
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Tre sammankomster (årsmöte, två arbetsmöten) samt en temadag har genomförts under 
verksamhetsåret.   
 
Temadagen genomfördes 2008-04-24 på SAAB med deltagande av ett tjugotal medlemmar ur 
sällskapet. Programmet var 
 
13:30 - 14:00  Peter Thornström och Lotta Bringlöf-Pedersen tog emot gästerna i receptionen. 
 
14:00 - 16:00  Presentationer enligt nedan. 
Välkomna samt introduktion till Saab CDC1 (15min)  Peter Thornström. 
Presentation av Saab DSS (15min) Peter Thornström/Jan 

Uhlin 
Verksamhetsöversikt C4ISR ur ett industriperspektiv (30min) Lennart Källqvist. 
Verksamhetsöversikt "Segment Joint" samt SLB (30min)  Anders Malmgren samt ur 

SLB 
Demonstrationer (30min)    Lotta Bringlöf-Pedersen 
 
17:00 - 19:30 Buffé utanför CDC samt diskussion och mingel.. 
 
 
Följande föredrag och diskussioner har hållits under verksamhetsåret: 
 
Datum Föredragshållare - titel 
2008-02-06 Ulrik Spak (FHS): Ledningsstöd – hjälpare eller stjälpare? 
2008-10-01 Kent Andersson (UtvC/FMKE/LedR): Erfarenheter från gränslandet mellan 

tekniker, taktiker och andra tyckniker. 
 
 
4 ÖVRIGT 
 
C4-stipendiet har ej aktualiserats under året. 
 
Vid föregående årsmöte beslöts att en jubileumsfest skulle äga rum 25 maj med anledning av 
att Sällskapet firar 25-års jubileum. Avgångna och företrädare klubbmästare skulle bilda en 
arbetsgrupp under ledning av ny klubbmästare. Styrelsen konstaterar att arbetsgruppen inte 
visade sig möjlig att dra samman, festen uppsköts, och slutligen inställdes den eftersom 
Sällskapet saknade ekonomiska medel – sponsorbrev hade inte sänts ut i tid. Utan att peka ut 
någon enskild orsak finns en förklaring till denna process i den bristfälliga överlämningen 
mellan avgående och pågående skattmästare. 

En arbetsgrupp gjorde en ”Jubiléumsskrift 25 år”. Huvudredaktör har varit Per G Nilsson. 
Lars G Nilsson har biträtt med redaktionellt understöd. Bland författarna märks vår 
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ordförande Anders Johnson samt redaktionen själv. Deltagarna på arbetsmötet i november 
fick varsin pappersutgåva i handen.  

Under året har medlemmarna försökt lära sig utnyttja den resurs som den nya web-portalen, 
tillhandahållen och designad av Jan-Erik Gustavsson, erbjuder.  
 
5 EKO�OMI 
 
För den ekonomiska verksamheten hänvisas till resultat- och balansräkningarna. 
 
Antalet bidragande företag är färre än tidigare år eftersom brev till sponsorer sändes först 
under november. Följande företag har trots detta bidragit till verksamheten: 
 
Combitech AB 
Tutus Data AB 
 
 
Stockholm, dag som ovan 
 
 
 
 
 
 
Anders Johnson Per-Arne Persson Mats Persson 
Ordförande Sekreterare Skattmästare 
 
 


