


« Den miiitara marknaden i varlden '- en overfallck
Sven-Olof 01 in

motet 30 november
« In-f ormationssystemvetenskap och C3I Per Torphammar

motet 8 mars
« Signal spaning Per Kjellnas
«v. Interact ion och arfaetspl at su.t-f Draining Stig Ram

4. Omradesbevakning qch spridning av information

C4—nytt har under Sret sett dag en 5 lju.s» Fyra nu.mmer har
utko.mmit med innehall som S'terger aktuella handelser inom for-
eoig.eh och intresseomradet. Sekreteraren har verkat som redaktor,

S'tyrelsen har funnit lampligt att specie!It bevaka AFCEA-sym-
posier (for detta' verksamhetsar3 i Bryssel och Rom» Sven-Olof Olin
och Qerdt Stangenberg har darfor p§. styrelsens uppdrag foljt res-
pektive symposium och avrapporterat detta. mu.ntligt vid foreningens
sarruTiarimkomster samt aven producerat skrif tl iga •sammanf attningar«

5» Ekonomi

. Foreningens ekonomi ar god. Balans- och resultatrakning frarngS.';--
av bi 1 s.ga.

6, Foreningens firma (namn)

Vid sammankomsten den S mars 1989 be'slot motet att f oreningens "
firma skulle andras till G4—Society (C4—salIskapet) och att de
fyra C - utan att officiellt namnas - skulle uttydas Command,
Control,, Communications, t;omputer» Da detta innebar en stadgeand— "
ring5 fordras att detta. beslut stadfastes genom ny omrostning vid
en andra sammankomst, som maste vara arsmote. Styrelsen har farbe—
rett denna fraga for behandling vid kommande arsmate.

7, Arsbok

Redaktianskommittdn,.Christopher Bengtsson och Nils~01af Karl-"
berg,, har - trots manga paminnalser - annu inte fatt in alia bi-
drag till de senaste arsbockerna. Kommitten har darfor best-Suit att
ge ut. cie bidrag som inkommit i en gemensam bok. I skrivande stunu
ar underlaget under redigering. Det ar styrelsens forhoppning att
denna bok kan distribueras tillsammans med protokollet fran arsmo—
tet. . .

a« ovrigt

Forutom med stodjande medlemmar och inbjudna gaster har. for—
eningen under verksamhetsaret endast haft formella kontakter med"'
leverantor av klubbnalar samt med Wordiska museet.

Styrelsen har aven detta ar kunna.t konstatera ett mycket stort"




