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Styrelsen för C4-sällskapet får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 2019. 
 

1. STYRELSE OCH ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter: 
Ordförande:  Kristin Strömberg 
Sekreterare:  Anders Klintäng  
Skattmästare:  Peter Johnsson 
Klubbmästare:  Håkan Eriksson 
 
Revisorer:  Håkan Davidsson 

Jenny Gustafsson 
 
Revisorssuppleant: Torbjörn Ohlsson 
 
 

2. MEDLEMMAR OCH ASPIRANTER 
Under 2019 har sällskapet haft 43 betalande medlemmar, samt 4 gäster/aspiranter. 
 
Följande har antagits som medlemmar i C4-sällskapet: 

 Erik Lyttkens 
 Peder Blomqvist 

 
Följande är aspiranter i C4-sällskapet: 

 Thomas Drakengren 
 Stefan Hagdahl 
 Isabell Erickson 

 
Inga medlemmar har begärt utträde ur C4-sällskapet 

 
3. MÖTEN OCH SAMMANKOMSTER 

Under året har tre sammankomster genomförts, ett årsmöte samt två arbetsmöten, varav en 
som julmiddag, under årets tema ”Artificiell intelligens”. Föredragshållare under mötena 
har under året varit Christer Sandholm, Christer Larsson, Thomas Drakengren samt Stefan 
Hagdahl. En temadag planerades och bjöds in till under maj månad. Denna var dock tyvärr 
tvungen att ställas in baserat på alltför svagt deltagande från medlemmarna. Detta trots 
tidigare års mycket uppskattade temadagar samt medlemmarnas beslut att denna typ av 
arrangemang ska fortlöpa.  

 
Styrelsen har genomfört två protokollförda styrelsemöten samt ett aktivt 
informationsutbyte vid flertal tillfällen över telefon. 
 
Sällskapet drabbades under året av att restaurangen på K1 tvingades stänga för 
reparationer, vilket innebar att lokalen för möten och tillhörande middag som fanns 
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inplanerade plötsligt försvann. Detta innebar att den framförhållning och stabilitet i 
mötesplaneringen som har innehållits under tidigare år ruckades. Sällskapet håller 
tummarna för att vi under 2020 återigen kan ha en stabil mötesplanering. 
 

4. ÖVRIGT 
Sällskapet fortsätter i sina försök till kontakt med FHS gällande stipendier. Nya 
kontaktpersoner ansvariga för utbildningen har erhållits. 
 

5. EKONOMI 
Under verksamhetsåret har föreningen haft tre större avvikelser mot budget, som påverkar 
föreningens resultat positivt: 
- Föreningen har under verksamhetsåret inte delat ut några stipendier. Påverkar årets 

resultat positivt med 20 000 kr. 
- SAAB AB har under verksamhetsåret betalat sponsoravgiften för 2018. Påverkar årets 

resultat positivt med 22 000 kr.  
- Fakturan för middagen i samband med arbetsmötet i december inkom sent och belastar 

verksamhetsåret 2020 (kostnaden har inte periodiserats). Påverkar årets resultat positivt 
med 10 828 kr. 

 
C4-sällskapet har under verksamhetsåret mottagit sponsorbidrag från följande företag: 

 Combitech AB  
 Peter Johnsson IT-Konsult AB 
 Saab AB 
 Tutus Data AB 
 Zero Lag Consulting AB 

 
C4-sällskapet har, efter verksamhetsårets utgång, fått bekräftat att följande företag kommer 
att betala sponsorbidraget för 2019: 

 CIM-Coach AB 
 Rejlers Defence & Security AB (f.d. Pondra) 

 
I tidigare redovisningar har ett stipendiekonto angivits, dock utan att föreningen har haft ett 
dedikerat konto för stipendier. I årets redovisning har det fiktiva kontot tagits bort och 
samtliga medel som föreningen disponerar redovisas i bankkonto och kassa.  
 
Bokföring har skett enligt kontantmodellen. Ingen periodisering av intäkter och kostnader 
har gjorts. Föreningen har en kortfristig skuld om 10 828 kr vid verksamhetsårets utgång.   
 
Stipendier har inte delats ut under verksamhetsåret. Under året har 10 000 kr avsatts för 
ändamålet och stipendiekontot innehåller nu 20 000 kr som utdelas om möjligt under 2020.  
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Vid årets slut fanns följande tillgångar: 
Tillgångar  Kommentar 
Bank 159 677 kr 20 000 kr är dedikerade för stipendier. 

 
10 828 kr kommer att utbetalas under 
januari. Avser middag i samband med 
arbetsmöte i december. 

Kassa 300 kr  
Summa 159 977 kr  
 
 
  För den ekonomiska verksamheten hänvisas i övrigt till resultat- och balansräkningen. 
 
 

 
 
Stockholm 2020-03-05 

 
 
 
 
 

Kristin Strömberg Anders Klintäng Peter Johnsson  Håkan Eriksson 
Ordförande  Sekreterare  Skattmästare  Klubbmästare 
 


