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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  
avseende Verksamhetsåret 2020 
 
Verksamhetsåret 2020 är det 124:e i föreningen sedan starten år 1896. 

Den ekonomiska redogörelsen avser kalenderåret 2020 medan aktivitetsplanen täcker in 

perioden från föregående årsmöte 25 april 2020 till årets 22 april 2021. 

TFG är en öppen opolitisk ideell 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 tillträdde efter årsmötet i april 2020 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. Redan från 

start fick styrelsen snabbt anpassa sin verksamhet i och med att coronapandemin slog till 

med full kraft och att fysiska möten kom att skjutas på framtiden.  

Föreningens styrelse och medlemmar har visionen att vara en kraft för en positiv 

samhällsutveckling och styrelsen har därför tagit med sig temat från föregående styrelser: 

”Teknikens möjligheter för individ, företag och samhälle”. 

Styrelsen tvingades att påskynda sin digitala utveckling och har under året uppdaterat 

hemsidan www.tfg.se i egen regi tack vare Jens Stigsons kompetens inom styrelsen. Vidare 

kommunicerar styrelsen även idag även via mail och sociala medier som Facebook och 

LinkedIn. Styrelsen har under året helt gått över till digitala möten främst via Teams. 

Anmärkningsvärt är att styrelsen samtliga medlemmar inte träffats en enda gång 

http://www.tfg.se/
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tillsammans i ett fysiskt möte, men trots det har styrelsearbetet präglats av stort 

engagemang och kreativitet för att ställa om föreningens arbete till digitala former. 

Styrelsen har idag en väl fungerande ekonomifunktion där tjänsten för den löpande 

bokföringen fortsatt upphandlats av Geflerevisorerna. Föreningens kassör Per Hedman 

ansvarar för kontakterna och håller i de ekonomiska transaktionerna på samma sätt som 

tidigare. 

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 har 

styrelsen beslutat att ha en bank. Detta var inte helt enkelt eftersom det visade sig att våra 

stadgar stipulerade att det ska vara Nordbanken och Handelsbanken och därmed föll 

tillsvidare alternativet med Danske Bank som styrelsen tidigare utvärderat som önskvärd 

bankkontakt. Vid ett styrelsemöte beslutade därför styrelsen att ändra i stadgarna vilket 

innebär att det slutliga beslutet tas vid kommande årsmöte den 22 april 2021 vilket innebär 

att föreningen är fri att välja bank. 

Styrelsen har varit fortsatt aktiv och funnit en väl fungerande arbetsfördelning under året 

där de nya styrelseledamöterna Julia Egerfält och Helene Marsi, vilka valdes in vid årsmötet 

2020/2021, snabbt kom att förstärka och aktivt bidra i styrelsearbetet.  

Såväl Per Hedman, Julia Egerfält och Helene Marsi är valda för ett år och deras mandattid 

löper ut i och med årsmötet i april 2021/2022. Övriga styrelseledamöters mandatperiod 

löper ut vid årsmötet den 22 april 2021. 

Under året har följande personer erhållit föreningens medalj: Avgående styrelseledamöterna 

Peter Wasström, Peter Andersson och Anders Krantz 

Styrelsen har också haft digitala arbetsmöten samt anordnat digitala event och där den 

Digitala Julsmörgåsen kom att bli något helt nytt i föreningens historia.  

Antalet protokollförda styrelsemöten under perioden april 2020 tom april 2021 har varit 10 

st.  

Årsmötet den 20 april 2020 

Den 20 april genomfördes årsmötet helt digitalt via Teams och samlade 7 medlemmar, detta 

pga. av att pandemin varför det fysiska årsmötet på DoSpace fick ställas in. 

Årsmötet beslutade att välja: 

• Anders Krantz, ordförande, nyval 

• Per Hedman – 2 år 

• Helene Marsi – nyval 2 år 

• Julia Egerfält – nyval 2 år 
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• Per Andersson – 1 år kvar 

• Jens Stigson - 1 år kvar 

• Peter Wasström - 1 år kvar 

• Valberedning: Thomas Nylund (sammankallande), Anna Fjällström och Lars Jansson 

• Revisorer: Kjell Wallin och Åke Axelsson 
 

Evenemangskalendern för 2020 från januari 2020 till april 2021 

2020     

Januari  20 jan Styrelsemöte Genomfört AK 

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

Genomfört PA 
AK 
Styrelsen 

Mars  3 mars Styrelsemöte 
19 mars Uppsala 
universitet 

Genomfört 
Inställt 

 
PA 

April  1 april kl. 17:00 
Styrelsemöte 
20 april kl. 18:00 
Årsmöte på DoSpace 
20 april 19:15 
Konstituerande 
styrelsemöte 

Genomfört Styrelsen 

Maj  11 maj dialog och 
utkast föreningsstöd 
27 maj Workshop 
styrelsen 
 
 

Genomfört 
 
Genomfört 
 

 
JE, HM, AK 
 
PA + övriga styrelser 
 
 

Juni  Stipendieutdelning 
digitalt på distans 
16 juni Styrelsemöte 

Genomfört 
Genomfört 

PA 

Juli  Semester   

Augusti  24 augusti 
Styrelsemöte och 
framåtblickande 

Genomfört AK 

September  16 september 
Styrelsemöte Engagera 
medlemmarna 
28 september 
Styrelsemöte  

 
 
Genomfört 
 
 

AK 
 
 
AK 
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Genomfört 

Oktober  12 okt Digitalt mingel 
via Vocean Event 
26 oktober 
Styrelsemöte 

Genomfört 
Genomfört 

AK 
AK 

November  18 nov internationella 
GIS-dagen (HIG) 

• https://www.hig.se/Ext
/Sv/Arkiv/Externa-
aktiviteter/2020-09-11-
GIS-DAY-GAVLE-
2020.html  

• https://www.gisday.co
m/en-us/overview 

• 23 november 
Styrelsemöte 

Genomfört 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genomfört 

PA/PW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AK 

December  9 dec Julsmörgås – 
Hämta egen julsmörgås 
och träffas på MS 
Teams 

Genomfört HM 

 

2021     

Januari  18 jan 17:00 Styrelsemöte 
21 jan 17:30 Digital samhällsbyggnads-
process - Marcus Ygeby från Lantmäteriet 
håller ett föredrag om smartare 
samhällsbyggnadsprocess som syftar till att 
med digitaliseringens möjligheter skapa en 
enklare, öppnare och mer effektiv 
planerings- och byggprocess till nytta för 
medborgare, företag och andra aktörer 

Genomfört 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genomfört 

 
AK 
 
 
 
 
 
 
 
 
PW 

Februari  22 februari Styrelsemöte 
Samarbete med Ung Företagsamhet.  
Per Hedman kontaktar Anna Leima och Jens 
har kontakt med projektledare Linnea 
Larsson 

Genomfört 
 
Utgått 

PH, JS 

Mars  Microsoft uppföljning – vad har hänt ett år 
senare?  
22 mars 1730 Microsoft 1 år senare Henrik 
Byström- Det nya arbetslivet del 2 
24 mars Styrelsemöte 

Genomfört 
 
 
 
Genomfört 

AK 

https://www.gisday.com/en-us/overview
https://www.gisday.com/en-us/overview
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April  22 april Årsmöte 17:00 på Teams 
Matias Durnik näringslivs-direktör i Gävle 
kommun föredrar. 
Utdelning av Högskolestipendiet 2021 

Planerat AK, PH 

 

 

Utdelade stipendier 
Årets stipendiater 2020: 

• Polhemsskolan, Gävle: Adam Lindstein 

• Vasaskolan: Gävle: Karl Åberg 

• Bessemergymnasiet, Sandviken: Lina Skogh, Lotten Sandén och Linda Jonsson 

• Göranssonska skolan, Sandviken: Sonja Welander 

• Yrkeshögskolan CVL Teknik, Sandviken: Felix Carlsson 

Högskolestipendiet och Stipendiet till årets teknikbefrämjare har inte delats ut.  

Medlemskommunikation 

Hemsidan: Föreningen kommunicerar löpande via hemsidan www.tfg.se med 

styrelseledamoten Jens Stigson i rollen som webbansvarige. Under året har alla medlemmar 

kunnat följa föreningens verksamhet via fliken Bloggen på hemsidan. Under året har 

medlemmarna också fått informationsbrev, julbrev samt referat och dokumentation från de 

digitala eventen som skickats ut via föreningens digitala kanaler samt lagts upp på hemsidan. 

Facebook-sidan hade 64 följare och LinkedIn-gruppen hade 41 följare i mars 2021.  

Mailkontakt med medlemmarna sker via info@tfg.se  

  

http://www.tfg.se/
mailto:info@tfg.se
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Föreningens medlemmar och ekonomi 

Föreningens intäkter baseras på medlemsavgifter och aktieutdelningar. Under året har 

aktieutdelningarna uteblivit i enlighet med budgeten pga. av pandemiregler för 

aktieutdelning. 

Under 2020 var antalet betalande medlemmar 55 st. 

Aktieutdelningarna var 5417 kr. 

Budgeten för 2020 var -50 tkr – utfallet blev -31 295 tkr. 

 

 

 

Styrelsen 6 april 2021 
 
____________________________ 
Anders Krantz 
 
____________________________ 
Per Andersson 
 
____________________________ 
Per Hedman 
 
____________________________ 
Jens Stigson 
 
____________________________ 
Peter Wasström 
 
____________________________ 
Helene Marsi 
 
____________________________ 
Julia Egerfält 


