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1896

VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED RESULTATRAPPORT
Verksamhetsåret 2019
Verksamhetsåret 2019 är det 123:e i föreningens sedan starten år 1897.
Föregående verksamhetsberättelse redogjorde för verksamheten från mars 2018 till mars
2019. Den ekonomiska redogörelsen avser liksom föregående år kalenderåret.
TFG är en öppen opolitisk förening. Vår över 100-åriga historia visar på ett stort engagemang
inte bara för tekniska framsteg utan minst lika mycket för samhällsbyggandet och samverkan
mellan privat och offentlig sektor.
TFG:s anda genomsyras av viljan att hjälpa till med överförande av kunskaper och
erfarenheter från både äldre och yngre medlemmar och det sker genom en strävan att
ordna välbesökta medlemsmöten ofta i kombination med ett eget event eller som ett
studiebesök och /eller föredrag i något aktuellt eller historiskt ämne.

Styrelsearbetet
Den styrelse som tillträde efter årsmötet i april 2019 uttalade en vilja att fortsätta
förnyelsearbetet och utveckla verksamheten på olika vis. Detta i syfte att föreningen ska
kunna fortsätta leva upp till den ursprungligen uttalade ambitionen att vara en positiv kraft i
främjandet av teknik- och samhällsutvecklingen. Under året har ett flertal av de uttalade
ambitionerna uppnåtts men ännu finns en hel del att arbeta vidare med.
Styrelsens arbete har fortsatt under mottot - Öppna dörrar och sänka trösklar - där styrelsen
diskuterat olika möjligheter att kunna stimulera ungdomars intresse för utbildning inom
teknikområdet samt också i övrigt kunna se teknik om möjliggörare i olika sammanhang.
Styrelsen har under året diskuterat ett vidare begrepp av teknik utifrån den snabba
samhällsutvecklingen med ny teknik för digitalisering i hela samhället. Föreningens vision att
kunna vara en kraft för en positiv samhällsutveckling kvarstår och styrelsen har därför tagit
med sig förslaget från föregående styrelse:
”Teknikens möjligheter för individ, företag och samhälle”.
Styrelsen har fortsatt sin egen digitala utveckling via ett webbhotell och kommunicerar idag
via föreningens hemsida www.tfg.se, men även via mail och sociala medier som Facebook och
LinkedIn.
Styrelsen har fortsatt utvecklingsarbetet för att få en väl fungerande ekonomifunktion där
tjänsten för den löpande bokföringen upphandlats från den externa leverantören
Geflerevisorerna. Föreningens kassör Per Hedman ansvarar för kontakterna och håller i de
ekonomiska transaktionerna på samma sätt som tidigare.
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Föreningen har under de senaste åren haft två banker vilket varit ett problem vad gäller att
få en helhetsbild och svårighet med de löpande kontakterna. Mot den bakgrunden beslutade
styrelsen, efter att ha utvärderat olika bankers erbjudande och personlig kontakt, att flytta
alla bankkontakter till Danske Bank, vilket kommer att innebära att föreningen kommer att
få ett bankgiro under 2020 och en bankkontakt.
Styrelsen har varit aktiv och funnit en väl fungerande arbetsfördelning under året där det
första halvåret var av uppstartskaraktär då hela fyra nya styrelseledamöter valdes in vid
årsmötet 2019. Tyvärr önskade Maria Strömbrink att lämna styrelsen under året vilket
inneburit att det funnits en vakans i styrelsen.
Såväl Per Hedman som Anders Krantz är valda för två år och deras mandattid löper ut i och
med årsmötet i april 2020. Övriga styrelseledamöter kvarstår ytterligare ett år.
Vidare har föreningen anskaffat nya standar samt medaljer och pins som skall användas
enligt styrelsen förtydligande i enlighet med stadgarna. Under året har följande personer
erhållit föreningens medalj:
•
•
•

Karl Björelind, Högskolestipendiat 2019
Simon Malmberg, Högskolestipendiat 2019
Therése Treutiger, vice vd Microsoft Sverige

Styrelsen har också haft några arbetsmöten samt mediakontakter som skett framförallt före,
under och efter Nätverksvällen den 20 februari 2020 då Microsofts svenska ledning besökte
föreningen under temat ”Det nya arbetslivet!”. Styrelsens mål att få uppmärksamhet för
föreningen i media och bland inbjudna gäster samt medlemmar uppfylldes i alla delar.
Antalet protokollförda styrelsemöten under perioden april 2019 – april 2020 har varit 9
stycken; 25 april -18, 22 maj-18, 24 juni-18, 2 sept-18, 11 nov-18, 17 dec-18, 20 jan-20, 2
mars-20 och 1 april-20.

Årsmötet den 25 april 2019
Den 25 april genomfördes årsmötet på DoSpace i Gävle och samlade ett 20-tal medlemmar.

Ett intressant och mycket uppskattat föredrag hölls av årets högskolestipendiater Karl
Björelind och Simon Malmberg som redovisade sitt examenarbete via Skype.
Årsmötet beslutade att välja:
•
•
•
•
•

Anders Krantz, ordförande, 1 år kvar
Per Hedman kvarstår som ledamot - 1 år kvar
Maria Strömbrink - 2 år
Per Andersson - 2år
Jens Stigson - 2 år
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• Peter Wasström - 2 år
• Kjell Wallin till revisor - omval 1 år
• Lennart Tåquist till revisor - omval 1 år
Valberedning: Ordförande Lars Jansson, Thomas Nylund och Anna Fjällström

Evenemangskalendern för 2019 från april och framåt innefattade följande
Aktivitet

Anm

Ansvarig

Kompetensförsörjning inom
teknikområdet samt validering för
effektivare matchning och integration.
Besök Sandvikens kommuns YH
utbildningar och ESF projekt Mervärdet

Klart

AK

4 april – Arbets- och utbildningsmässa, Klart
Göransson Arena. Anders Krantz ser om
vi kan visa upp oss via roll-up eller
liknande.

AK

2019
Januari
Februari

Mars
April

25 april Årsmöte
Gävle Innovation HUB, Drottninggatan
18.
Föreläsare: stipendiaten (beslut tas i
feb.) samt om Cross Reality (Anna F
checkar)

TN, PH
Klart

Klart

AK

Klart

AK
MS

25 april Konstituerande styrelsemöte
Maj

22 maj Styrelsemöte
29 maj Maria och Anders inbjudna till
Microsofts Event i Stockholm
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Juni

Stipendieutdelning
• Per H: YH Sandviken 28 maj kl.
12-13?
• Maria: Bessemer 4 jun kl. 14
• Maria: Göranssonska
• Peter: Vasa 4 jun kl. 11:45
• Anders: Polhem 5 jun kl. 11-12

Klart

PH
MS
PW
AK

Genomfört

AK MS PH

24 juni Styrelsemöte
Juli
Augusti
September
Oktober

30 sep Industridagen, Sandviken –
arrangeras av Industrirådet
1 okt Next Day – Invite the Future i
Sandviken

AK
23 okt IT-Forum 2019 i Sandviken
MS
30 okt Syntronic
11 nov Styrelsemöte

Genomfört
Genomfört

27 nov Besök till Uppsala
17 dec Julevent – Teknikparken in
jultallrik 200 kr. Ämne VIP Information
Microsoft och TFG

Inställt
Genomfört

Januari
Februari

20 jan Styrelsemöte
20 feb Microsoft på DoSpace i Gävle:
Ämne: Det nya arbetslivet

Genomfört
Genomfört

Mars

3 mars Styrelsemöte
Genomfört
19 mars Uppsala Universitet
Inställt
1 april kl. 17:00 Styrelsemöte
20 april kl. 18:00 Årsmöte på DoSpace
26 maj kl. 17 Stipendieutdelning på
DoSpace med middag på lämpligt ställe.

November

December

PA
MS
PA
AK

2020

April
Maj

PA
AK
Styrelsen
PA
Styrelsen
PA +
övriga
styrelser
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Utdelade stipendier
Årets stipendiater 2019:
•
•
•
•
•
•

Karl Björelind och Simon Malmberg, Högskolan i Gävle.
Arbetsmetodik för effektivisering av intern materialförsörjning
Hugo Bjurman, Polhemsskolan, Gävle
Nils Jonasson och Max Jäderberg, Vasaskolan, Gävle
Mikolaj Kocemba, Oscar Lindahl och Carl Lindström, Bessemerskolan, Sandviken
Adam Eriksson, Göranssonska skolan, Sandviken
Andreas Frank, Yrkeshögskolan CVL Teknik, Sandviken

Stipendiet till årets teknikförnyare har inte delats ut. Styrelsen har beslutat att inleda ett
djupare samarbete med högskolan i Gävle inom ramen för Teknikjakten där detta
stipendium kan komma att delas ut av föreningen under 2020.

Medlemskommunikation
Hemsidan: Under året har styrelsen beslutat att ta steget in i den digitaliserade världen och
kommunicerar via hemsidan www.tfg.se som styrelsen själva kan hantera och där
styrelseledamoten Jens Stigson tagit rollen som webbansvarig och succesivt fått igång
föreningens hemsida samt anpassat layouten. Idag kan alla medlemmar följa föreningens
verksamhet via fliken Bloggen som har kommit att ersätta tidigare TFG-bladet. Under året
har ordförande också skickat ut två informationsbrev som gått ut via föreningens digitala
kanaler.
Facebookgruppen har under året öppnats upp och är idag en öppen grupp. Gruppen hade
57 följare i mars 2020.
Mailkontakt med medlemmarna sker via info@tfg.se och har också kommit igång under året.
Efter att det inledningsvis var en del problem, så löstes detta inom styrelsen internt.
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Föreningens medlemmar och ekonomi
Föreningens intäkter baseras på medlemsavgifter och aktieutdelningar.
Under 2019 var antalet betalande medlemmar 52 st.
Aktieutdelningarna var 68 208 kr.
Budgeten för 2019 innefattade intäkter på 72 tkr – utfallet blev 76 tkr.

Styrelsen 6 april 2020
____________________________
Anders Krantz
____________________________
Per Andersson
____________________________
Per Hedman
____________________________
Jens Stigson
____________________________
Peter Wasström
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