Saab Bilmuseum Stödförening
Org.nr 802469-7347

Styrelsen för Saab Bilmuseum Stödförening avger härmed följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2015.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Den 19 juni 2012 togs beslut om att verka för bildandet av en stödförening för Saab
Bilmuseum. Mötet beslutade att utse en interimsstyrelse. Saab Bilmuseum Stödförening
(Stödföreningen) bildades på ett första årsmöte den 25 oktober 2012.
Föreningens ändamål
Stödföreningens ändamål är att främja Saab Bilmuseums verksamhet.
Styrelsens arbete
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst tre suppleanter.
Styrelsen skall ha en ändamålsenlig och varierad sammansättning med hänsyn till
representation, kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsens ordförande, sekreterare,
kassör och övriga ledamöter väljs vid årsmötet. Ordförande och kassör väljs för en tid på två
år. Ordförande väljs jämnt år och kassör ojämnt år. Sekreterare samt övriga ledamöter väljs
för en tid av ett år.
Vid årsmötet den 14 april 2015 valdes följande styrelse och revisorer:
Ledamöter
Gunnar Larsson, Saabveteranerna, ordförande
Eva Östling, Saabveteranerna, sekreterare
Claes-Göran Johansson, kassör
Arne Höglund, Saabveteranerna
Peter Zienau, Innovatum
Patrik Hermansson, Svenska Saabklubben
Melker Persson, Saabveteranerna
Michael Törnros, Saab Turbo Club of Sweden
Suppleant
Henrik Olsson, Innovatum
Revisorer
Benny Åberg, Saabveteranerna
Kent Eriksson, Saabveteranerna
Revisorssuppleant
Björn Nilsson, Saabveteranerna
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Styrelsearbetet
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex protokollförda styrelsemöten samt
konstituerande styrelsemöte i samband med årsmötet. Peter Bäckström, museiintendent vid
Saab Bilmuseum, är adjungerad vid styrelsemöten. Utöver dessa har ett antal arbetsmöten
hållits inom ramen för de arbetsgrupper och projekt som bildats.
Arbetsgrupper - uppdrag
Följande arbetsgrupper har bildats och arbete pågår.
Teknikpresentationer
Deltagare: Gunnar Larsson och Patrik Hermansson.
Uppdrag: Ta fram presentationer med tekniskt innehåll som bl.a. ska intressera yngre
människor. Kommuniceras via e-post och hemsida.
Målgrupp: Medlemmar och bl.a. skolor.
Upplevelsepaket med Saab-profil
Deltagare: Gunnar Larsson, Eva Östling och Maria Engström-Weber (Visit
Trollhättan-Vänersborg).
Uppdrag: Ta fram planer för att erbjuda olika paket som ger extraupplevelser med
Saab-profil.
Målgrupp: Museibesökare, medlemmar m.fl.
Resultat: Ett upplevelsepaket är framtaget och ingående alternativ finns tillgängliga på
Stödföreningens hemsida och på Visit Trollhättan-Vänersborgs hemsida.
Ungefär 20 Upplevelsepaket med Saab-profil har sålts med tema Golf, Herrgårdsvistelse och
Älgsafari. Samtliga med besök på museet. Dessutom ökade bokade hotellnätter via Visit
Trollhättan-Vänersborg med 47 % i samband med Saab Festivalen. De flesta var
internationella gäster, vilket var positivt både för museet och näringslivet i området.
Aktiv medlemsvärvning
Deltagare: Michael Törnros leder arbetet, övriga deltagare Eva Östling, Gunnar Larsson och
Patrik Hermansson.
Uppdrag: Aktiv medlemsvärvning på bred front.
Målgrupp: Saab-intresserade i Sverige och internationellt.
Projekt 9000 Talladega TLR 30-årsjubileum
Deltagare: Arne Höglund projektsamordnare, övriga deltagare Olle Granlund, Michael
Törnros, Melker Persson och Peter Bäckström.
Uppdrag: Insamling av medel samt framtagning av förslag till aktiviteter och utställning på
Saab Bilmuseum och andra evenemang för att fira minnet av rekordkörningarna på
Talladegabanan 1986.
Målgrupp: Museibesökare samt Saab-intresserade i Sverige och internationellt.
Resultat: Projektarbetet har startat under oktober 2015 med insamling av medel och
framtagning av aktivitets- och tidplaner. Arbetet fortsätter under 2016.
Nyhetsbrev
Endast ett fåtal nyhetsbrev har publicerats under 2015 beroende på svårigheter att engagera
skribenter. Under 2016 pågår diskussioner för rekrytering av 1-2 skribenter som
medarbetare vid utgivande av Nyhetsbrev.
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Medlemsantal
Antalet betalande medlemmar för 2015 uppgick till 421 st. (115 st. 2014). Antalet betalda
medlemsavgifter i slutet av 2015 avseende 2016 uppgick till 4 st.
Ekonomi
Årets nettoomsättning uppgick till 123 449 kronor (218 304 kronor föregående år).
Intäkterna fördelar sig på medlemsavgifter 75 599 kronor (32 600 kronor föregående år) och
gåvor 47 850 kronor (185 704 kronor föregående år). Stödföreningens kostnader uppgick till
19 624 kronor (6 687 kronor föregående år). Överskottet efter finansiella poster uppgår till
103 825 kronor (212 438 kronor föregående år), varav inget finansiellt netto detta år (821
kronor föregående år). Årets överskott uppgick till 103 825 kronor (212 438 kronor
föregående år).
Stödföreningens likvida medel uppgick vid räkenskapsårets utgång till 371 193 kronor
(267 367 kronor föregående år).
Eget kapital - fonder
Stödföreningens ändamål är att främja Saab Bilmuseums verksamhet. Detta kan bl.a. ske
genom att Stödföreningen medverkar till en förstärkning av besökarnas upplevelser genom
olika informationsinsatser och andra insatser. En hel del synbara resultat kan uppnås med
ganska små medel medan t.ex. iordningsställande av en specifik bilmodell eller utgivande av
en skrift/bok till minne av en Saab-profil är ganska kostsamt.
Stödföreningen har därför beslutat att det krävs en viss lägsta nivå på inbetalda medel innan
den här typen av större projekt startas, se nedan.
Fond specifik bilmodell
Fond specialintresse
Fond personligheter
Fond personalgrupp

˜ 200 000 kronor
˜ 200 000 kronor
˜ 100 000 kronor
˜ 200 000 kronor (ex.vis rallyavdelningen)

Vid utgången av 2015 hade Stödföreningen följande fonder.
Fond specifik bilmodell
Saab 9000
Med inriktning på världsrekorden på Talladega.
Fond personligheter
Gunnar Ljungströms minne
Erik Carlssons minne

50 000 kronor

100 000 kronor
17 210 kronor

Tillräcklig nivå för att starta arbetet till Ljungströms minne har uppnåtts och fonden har
under 2015 nyttjats till en mindre del.
Härutöver har, sedan Stödföreningens start, Saab-klubbar i Europa och USA samt
privatpersoner lämnat gåvor om tillsammans c:a 96 000 kronor. Totalt eget kapital för
Stödföreningen uppgick per den 31 december 2015 till 371 193 kronor (267 367 kronor
föregående balansdag).
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Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Efter tre hela verksamhetsår har Stödföreningen lämnat ”kryp-stadiet” och börjat ta de första
små stegen framåt. Stödföreningen har erhållit rättmätig kritik för otillräcklig kommunikation
med medlemmarna. Ett antal åtgärder har införts med initialt positiva reaktioner från
medlemmarna.
Stödföreningens styrelse har under 2015 fokuserat på medlemsvärvning vid olika Saab-möten,
exempelvis vid Saab Festivalen. Mikael Törnros har utsetts att driva medlemsvärvningen på ett
mer effektivt sätt och Stödföreningen ser fram emot en ytterligare ökning av medlemsantalet.
Stödföreningen uttrycker också tacksamhet för det spontana stöd som erhållits från några
externa Saab-bloggar, ex.vis. Saabtala.com. Rekryteringen av nya medlemmar har resulterat i
421 medlemmar för 2015 (115 st. vid årsslutet 2014). Ju högre medlemsantal i Stödföreningen
desto snabbare kan de ekonomiska resurserna skapas som krävs för att stödja projekt inom Saab
Bilmuseum, bl.a. projekt som genomförs under 2016.
I början av året bjöd föreningen in Lennart Löfdahl, som höll en uppskattad föreläsning på
museet om Aerodynamik. Föreningen fick då ett flertal nya medlemmar.
Saab Bilmuseum firade sitt 40-årsjubilleum i oktober och uppvaktades av föreningens
ordförande Gunnar Larsson tillsammans med flera styrelsemedlemmar och många andra.
Stödföreningens ekonomi är vid slutet av 2015 god, med likvida medel om drygt 370 000
kronor, varav mer än 200 000 kronor redan är inplanerade för startade projekt.
Under året har genomförts planeringsaktiviteter med befintliga medel från donationer för Saab
9000 och Talladega Long Run samt firandet av Saab 9000 - 30 år efter produktionsstart.
Vidare är 30-årsjubileet av Talladega Long Run med Saab 9000 i slutplaneringsfasen.
Övriga satsningar på Saab Bilmuseum
- Köp av 3 st. pekskärmar till museet är inplanerat. Dessa kommer att göra det möjligt för
besökare att från interaktiva skärmar finna intressanta fakta. Programmeringsarbete krävs men
har inte startats. Intressanta underlag har färdigställts.
- Start av fond till minnet av Erik Carlsson, Saabs mest kända rallyförare, legendarisk
personlighet och för Saabs bilförsäljning mycket värdefull PR-man.

Framtida utveckling/mål för verksamheten
Nu måste Stödföreningen klara att uppfylla förväntningar även från nya medlemmar avseende
information, nya och intressanta artiklar samt uppföljning av nya projekt.
Stödföreningens just nu goda ekonomi har gjort det möjligt att redan under 2015 planera för
genomförandet av 30 årsjubileet 2016 av Talladega Long Run. Det saknas i skrivande stund
mer än 100 000 kronor för ett komplett genomförande av planerade aktiviteter för
30-årsjubileet.
Övriga planerade projekt:
100 000 kronor till 110-årsminnet av Gunnar Ljungström -grundaren av Saabs bilverksamhet.
Mindre än 10 000 kronor har förbrukats i samband med 110-årsfirandet den 8 september 2015.
Deltagare var efterlevande till Gunnar Ljungström, efterlevande till hans närmaste medarbetare
och några få av dem som arbetade med Ljungström på 1950-60 talen.
Resterande belopp är tillgängligt för en planerad minnesutställning och produktion av häfte/bok
över Gunnar Ljungströms liv.

Saab Bilmuseum Stödförening
Org.nr 802469-7347

5 (9)

Målet att nå 1 000 betalande medlemmar kvarstår för att Stödföreningen med viss
regelbundenhet ska kunna genomföra mer omfattande projekt för Saab Bilmuseum. Denna
målsättning kräver dock en större arbetsinsats än vad man trodde från början och är därmed
ett mer långsiktigt mål.

Flerårsöversikt (Tkr)

2015

2014

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)
Balansomslutning

123,4
103,8
100,0
371,2

218,3
212,4
100,0
267,4

2012/13
(15 mån)
57,7
54,9
100,0
54,9

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets vinst
disponeras så att
i ny räkning överföres

267 368
103 825
371 193
371 193
371 193

Stödföreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkning med tilläggsupplysningar.

Saab Bilmuseum Stödförening
Org.nr 802469-7347

6 (9)

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

75 599
47 850
123 449

32 600
185 704
218 304

-19 624

-6 687

103 825

211 617

0

821

Resultat efter finansiella poster

103 825

212 438

Årets resultat

103 825

212 438

Resultaträkning

Not
1

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader

Verksamhetens resultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2, 3
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2015-12-31

2014-12-31

Kassa och bank
Kassa och bank

371 193

267 367

SUMMA TILLGÅNGAR

371 193

267 367

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

267 368
103 825
371 193

54 929
212 438
267 367

Summa eget kapital

371 193

267 367

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

371 193

267 367

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Balansräkning

Not
1

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

4

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
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Tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2010:1 (senast
ändrad genom BFNAR 20113:4) avseende Ideella föreningar och registrerade trossamfund (K1).
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Stödföreningens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i
procent av balansomslutning.
Balansomslutning
Stödföreningens samlade tillgångar.

Not 2 Anställda och personalkostnader
Stödföreningen har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats.
Not 3 Verksamhetskostnader

Förbrukningsinventarier
Utställningar och mässor
Kontorsmaterial, trycksaker
Årsmötes- och sammanträdeskostnader
Bankkostnader
Övriga kostnader

Not 4 Förändring av eget kapital
Balanserat
resultat
Belopp vid årets ingång
54 930
Disposition enligt beslut
av årsmöte
212 438
Årets resultat
Belopp vid årets utgång
267 368

Årets
resultat
212 438
-212 438
103 825
103 825

2015

2014

449
6 963
7 018
3 024
1 670
500
19 624

6 174
0
0
0
0
513
6 687
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Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god
redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter
stämmer med faktiska förhållanden.

Trollhättan den

Gunnar Larsson
Ordförande

Patrik Hermansson

Arne Höglund

Claes-Göran Johansson

Melker Persson

Michael Törnros

Peter Zienau

Eva Östling

Revisorspåteckning
Vår revisionsberättelse har lämnats den

Benny Åberg
Revisor

Kent Eriksson
Revisor

