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Verksamhetsberättelse - avseende verksamhetsåret 2021 
Verksamhetsåret 2021 var det 126:e i föreningens historia sedan starten år 1896. 

Den ekonomiska redogörelsen avser kalenderåret 2021 medan aktivitetsplanen täcker in 
perioden från föregående årsmöte 22 april 2021 till årets årsmöte 27 april 2022. 

TFG är en öppen opolitisk ideell förening. Vår nu över 125-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 studie-
besök och/eller föredrag i något aktuellt eller historiskt ämne.  

Styrelsearbetet 

Den styrelse som tillträdde efter årsmötet i april 2021 uttalade en vilja att fortsätta 
förnyelsearbetet, utveckla verksamheten och öka medlemsantalet. 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 som 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. På grund av den 
fortsatta coronapandemin har styrelsen ändå kunnat mötas fysiskt samt kunnat genomföra 
medlemsträffar fysiskt när restriktionerna vid olika tider har varit tillåtande. 

Föreningens styrelse och medlemmar har visionen att vara en kraft för en positiv samhälls-
utveckling och styrelsen har därför tagit med sig temat från föregående styrelser: 

”Teknikens möjligheter för individ, företag och samhälle.” 

Styrelsen har varit fortsatt aktiv och funnit en väl fungerande arbetsfördelning under året 
där de nya styrelseledamöterna Lili André, Magnus Isaksson och Sofia Antonsson, som valdes 
in för en tvåårig mandatperiod vid årsmötet 2021, snabbt kom att förstärka och aktivt bidra i 
styrelsearbetet. Per Hedman, Julia Egerfält och Helene Marsi är valda för ett år och deras 
mandatperiod löper ut i och med årsmötet i april 2022. Jens Stigsons mandatperiod löper ut 
vid årsmötet 2023.  
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Styrelsen har idag en väl fungerande ekonomifunktion där tjänsten för den löpande bok-
föringen fortsatt upphandlats av Geflerevisorerna. Föreningens kassör Lili André ansvarar för 
kontakterna och håller i de ekonomiska transaktionerna. 

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 önskade 
styrelsen besluta att ha en bank. Detta var inte helt enkelt eftersom det visade sig att våra 
stadgar stipulerade att det ska vara Nordea och Handelsbanken och därmed föll tills vidare 
alternativet med Danske Bank som styrelsen tidigare utvärderat som önskvärd bankkontakt. 
Mot bakgrund till detta beslutade styrelsen att föreslå årsmötet att ändra i stadgarna vilket 
innebar att det slutliga beslutet togs vid årsmötet den 22 april 2021. Med detta beslut är nu 
föreningen fri att välja bank. Styrelsen har dock ännu inte bytt till en bank utan  föreningen 
har fortsatt ekonomin genom Nordea och Handelsbanken.   

Antalet protokollförda styrelsemöten under perioden april 2021 - april 2022 har varit 12.  

Årsmötet den 22 april 2021 

P.g.a. coronapandemin genomfördes årsmötet den 22 april 2021 digitalt via MS Teams och 
samlade 19 medlemmar.  

Årsmötet beslutade att välja: 

• Per Hedman, ordförande, – nyval  1 år 

• Jens Stigson – omval 2 år 

• Helene Marsi – 1 år kvar 

• Julia Egerfält – 1 år kvar 

• Lili André – nyval 2 år 

• Magnus Isaksson – nyval 2 år 

• Sofia Antonsson – nyval 2 år 

• Valberedning: Ander Krantz (sammankallande), Per Andersson och Peter Wasström – 
nyval  1 år 

• Revisorer: Kjell Wallin – omval 1 år, och Lars Skjutare – nyval 1 år 

Evenemangskalender, januari 2021 – april 2022 
2021  Aktivitet Status Ansvarig 

Januari  18 jan Styrelsemöte Genomfört  AK (f.d. ordf.) 

Februari  22 feb Styrelsemöte Genomfört  AK (f.d. ordf.) 

Mars  24 mar Styrelsemöte Genomfört  AK (f.d. ordf.) 

April  22 apr Årsmöte  Genomfört  AK (f.d. ordf.) 

Maj  3 maj Konstituerande styrelsemöte  
 
31 maj Styrelsemöte 

Genomfört  
 
Genomfört  

PH 
 
PH 

Juni  Utdelning av gymnasiestipendier Genomfört PH 
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Juli  Semester   

Augusti  19 aug Styrelsemöte, planering och 
framåtblickande 

Genomfört  PH 

September  13 sep Styrelsemöte  Genomfört  PH 

Oktober  25 okt Styrelsemöte Genomfört PH 

November  22 nov Styrelsemöte Genomfört PH 

December  9 dec Föreläsning från batteriföretaget 
Nilar. Julbord på Lungo de Mare. 

Genomfört PH, LA 

2022  Aktivitet Status Ansvarig 

Januari  31 jan Styrelsemöte Genomfört  PH 

Februari  17 feb Medlemskväll: “Mingelkväll”  Genomfört LA, SA 

Mars  7 mar Styrelsemöte 

 

24 mar Studiebesök Gävle Hamn 

Genomfört 
 
Genomfört 

PH 

 

LA, SA 

April  13 apr Styrelsemöte inför årsmöte 
27 apr Årsmöte, kl. 18:00, DoSpace 

Genomfört  
 

PH 
PH 

Utdelade stipendier 2021 

• Högskolestipendiet: Linnéa Jonsson och Isabel Lamberg samt Johan Lindbom och Karl 

Tirén  

• Polhemsskolan, Gävle: Lukas Dahle 

• Vasaskolan: Gävle: Isacc Jenssen 

• Bessemergymnasiet, Sandviken: Philip Carlson och Benjamin Näslund 

• Göranssonska skolan, Sandviken: Viktor Hedvall, Gustav Johansson 

Styrelsen beslöt att dela ut två högskolestipendier eftersom inget delades ut under 2020. 
Stipendium till Yrkeshögskolan CVL Teknik, Sandviken, samt till Årets teknikbefrämjare 
delades inte ut.  

Medlemskommunikation 

Antalet betalande medlemmar i april 2022 var 53 och släpande medlemmar, d.v.s. 
registrerade medlemmar som inte erlagt medlemsavgiften de senaste två åren men som 
fortfarande får medlemsinformation, var 96. Facebook-sidan hade 76 följare och LinkedIn-
gruppen hade 44 följare i april 2022.  

Föreningen informerar löpande via hemsidan www.tfg.se samt genom Facebook och 
LinkedIn, det med styrelseledamoten Jens Stigson i rollen som webb- och utskickansvarig. 
Under året har alla medlemmar kunnat följa föreningens verksamhet via fliken Bloggen på 
hemsidan. Under året har medlemmarna också fått informationsbrev och inbjudan till event 
som Julia Egerfält har skapat och som har skickats ut via föreningens digitala kanaler samt 
lagts upp på hemsidan. All direktkommunikation med medlemmar 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 aktie-
utdelningarna fallit väl ut i och med att företagen har klarat krisen bra och flera företag valde 
att dela ut sin vinst två gånger under 2021. 

Föreningens styrelse ser fram emot att i och med bankbytet som tidigare nämnts i 
verksamhetsberättelsen kunna erbjuda inbetalningar av medlemsavgiften via mobil-
applikationen Swish. Styrelsens förhoppning är att detta kommer underlätta för nya 
medlemmar att ansluta sig till föreningen och därmed öka antalet medlemmar i föreningen.  

Styrelsen 14 april 2022 

 
____________________________ 
Per Hedman 

 
____________________________ 
Julia Egerfält 

 
____________________________ 
Jens Stigson 

 
____________________________ 
Helene Marsi 

 
____________________________ 

Lili André  

 
____________________________ 
Magnus Isaksson   

 
____________________________ 
Sofia Antonsson 

 


