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Styrelsen för C4-sällskapet får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 2020. 
 

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

Jenny Gustafsson 
 
Revisorssuppleant: Torbjörn Ohlsson 
 
 

2. MEDLEMMAR OCH ASPIRANTER 
Under 2020 har sällskapet haft 90 medlemmar, samt 1 gäst/aspirant. 
 
Följande har antagits som medlemmar i C4-sällskapet: 

 Thomas Drakengren 
 Stefan Hagdahl 
 Isabell Erickson 

 
Följande är aspiranter i C4-sällskapet: 

 Erik Ehrenfors 
 

Följande medlemmar har begärt utträde ur C4-sällskapet 
 Thomas Nilsson 
 Anders Thomasson 
 Staffan Löf 
 Karin Willers 
 Jyrki Kujansuu 
 Michael Edman 
 Christer Sjöström 
 Christer Danielsson 
 Björn E Johansson 

 
3. MÖTEN OCH SAMMANKOMSTER 

Under året har tre sammankomster genomförts, ett årsmöte samt två virtuella 
arbetsmöten. Föredragshållare under året har varit Erik Ehrenfors, professor Jens Zander 
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och Mats Olofsson, där sällskapets medlemmar fått intressanta presentationer rörande 
årets huvudtema 5G och miniatyrsatelliter. 
 
Styrelsen har genomfört sju protokollförda virtuella styrelsemöten samt haft ett aktivt 
informationsutbyte vid ett flertal tillfällen över telefon och e-mail. 
 
Sällskapets verksamhet, så som det mesta under detta annorlunda pandemi år, har varit 
tvunget att anpassas i enlighet med allmänna rekommendationer för samlingar och 
givetvis en anpassning för att minimera riskerna för smittspridning. Våra uppskattade 
middagar har således fått ställas in och därmed har det informativa informationsutbytet 
mellan medlemmarna i minglet över en god bit mat och dryck uteblivit. Men, vi har fått 
ett alternativ, kanske ett komplement, till framtida arbetsmöten vilket vi måste överväga 
när vi så småningom återgår till normala rutiner och fysiska möten igen. 
 

4. ÖVRIGT 
Avseende C4 sällskapets erbjudande om stipendier vid FHS har ordföranden under året 
haft ett flertal kontakter med FHS. Styrelsen är optimistiska i att vi nu med 
Försvarsmaktens och FMVs engagemang och stöd, genom FM CIO och FMV chef 
verksamhetsområde ledningssystemmateriel, samt bra stöd från företrädare inom FHS 
äntligen ska få se en lösning i denna fråga. 
 

5. EKONOMI 
På grund av Covid-19 är det stora skillnader mellan budget och utfall för verksamhetsåret, 
med både minskande intäkter och minskande kostnader för föreningen. 
 
Styrelsen fattade beslut om att inte skicka ut fakturor för serviceavgift till föreningens 
sponsorer under verksamhetsåret p.g.a. pandemin.  Beslutet grundandes på att styrelsen 
bedömde att inga arbetsmöten med efterföljande middagar skulle vara möjliga att 
genomföra under verksamhetsåret. Stor del av föreningens kostnader är härrör till 
arbetsmötena. 
 
Under året har inte några stipendier delats ut. 
 
Verksamhetsårets resultat blev -12 614 kr, dock härrör en kostnad om 10 828 kr från 
arbetsmöte med efterföljande julbord från december 2019. Eftersom bokföring sker 
enligt kontantmetoden belastar kostnaden verksamhetsåret. Föreningen har trots 
pandemin en mycket god ekonomi. 
 
 
Vid årets slut fanns följande tillgångar: 

127 062 kr på företagskonto 
20 000 kr på stipendiekonto 
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300 kr i handkassa 
147 362 kr SEK totalt 

   
  För den ekonomiska verksamheten hänvisas i övrigt till resultat- och balansräkningen. 
 
 

Stockholm 2021-02-17 
 
 
 
 
 

Roy Johansson  Anders Klintäng Peter Johnsson Håkan Eriksson 
Ordförande  Sekreterare  Skattmästare  Klubbmästare 
 


