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Styrelsen för föreningen TELESEUM får härmed avge följande 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018-01-01—2018-12-31 

Vid årsmötet 2018 valdes nedanstående personer att ingå i styrelsen eller upprätthålla angivna 
befattningar: 

Namn Befattning Vald intill årsmötet 

Anders Lindström Ordförande 2019 

Leif Küller Vice ordförande 2019 

Håkan Lidenholm Kassör 2019 

Anders Gustafsson Biträdande Kassör 2020 

Roland Thorsson Sekreterare 2020 

Sten Yondt Ledamot 2020 

Ulf Johansson Ledamot 2019 

Jan Ulinder Ledamot 2019 

Stefan Ryding-Berg Ledamot 2019 

Bertil Eklund Ledamot 2019 

Rolf Kroon Ledamot 2020 

Roland Plan Suppleant 2020 

 

 

Revisor  Marianne Wiebe  2019 

Revisorssuppleant Olle Stedt   2019 

 

Valberedning  Sten Yondt och Kenneth Johansson med den sistnämnde som 
  sammankallande. 

Styrelsesammanträden 

Styrelsen har under året genomfört sju protokollförda sammanträden. 

Ekonomi 

För den ekonomiska redovisningen hänvisas till årsbokslutet. 
Föreningen hade vid årsslutet 29 betalande medlemmar. 

Årsmöte 

Årsmöte för verksamhetsåret 2017 avhölls den 12 april 2018.  
 



 

Verksamhet 

2018 års verksamhet har genomförts i motvind och under ekonomisk press. Inför året hade vi skickat 
in våra olika ansökningar om projektbidrag. Vår förhoppning var att de skulle beviljas och vi startade 
upp verksamheten med full kraft utan klargörande om vilka medel vi skulle beviljas. Sent i mars kom 
så beskedet att inga medel beviljades för en etablering i Uppsala. Motiven för detta står att finna i 
flera orsaker; 

- Ny överintendent som heter Magnus Hagman  
- Nya befattningshavare på flera centrala befattningar  
- Ofullständig ansökan men felaktiga grundvärden 

Sammantaget blev därför beslutet nej med motivering att det finns en stor tveksam till att en 
etablering av ett museum i Uppsala eller på annan plats kan genomföras efter så många års försök. 

Konsekvensen av SFHM beslut för 2018 blev en ekonomisk åtstramning inom vissa områden samt 
inte minst hur vi skall hantera bokföring, skattelagstiftning och styrande bestämmelser på ett korrekt 
sätt framåt. 

Efter detta har ordföranden med stöd av styrelsen uppvaktat överintendent och överlämnat 
kompletterande dokumentation om vidtagna åtgärder, mötes kontakter och analyser av möjliga 
lokaliteter. 

 

 

Lite om Uppsala 

Möjligheterna till en etablering av ett museum i Uppsala är under fortsatt beredning med positiva 
förtecken. Fortsätta överläggningar och diskussioner med berörda parter fortsätter under 2019 med 
mål att överenskommelse kan nås under året. 

Verksamheten för att driva fram en etablering i Uppsala har letts av Sten med stöd av Håkan, Jan och 
Rolf. Ordföranden och styrelsen i övrigt har också aktivt deltagit i flera aktiviteter. 

Stor omsorg har skett med säkra stöd till projektet från styrande tjänstemän, den akademiska 
världen och lokala politiker. Efterhand har också samarbetet etablerats med destination och Uppsala 
och föreningen för att etablera ett Koreamonumentet i staden. 

En enig uppfattning är att Polacksbacken har goda förutsättning för en möjlig etablering. En första 
fastighetsbeskattning är genomförd och en översiktlig analys av lokaler och deras förutsättningar är 
också gjorda.  

Den museala utformningen överses hela tiden får att erhålla en bra balans med det militära arvet, 
teknikutveckling och industrins insatser men också till våra barn och deras behov av upplevelser. 
Lokalytorna är också viktiga att pressa varför digitalisering och ny teknik för att visa föremål är viktiga 
inslag i utvecklingen. 

Den fortsatta utmaningen återfinns i att vinna kommunens stöd och en bra hyresnivå för den tänkta 
fastigheten. För att lyckas med detta krävs Uppsala stad stöd av styrande politiker och 
stadsdirektören samt stöd av akademien. Vår bedömning att lyckats med detta är god men det 
kommer kräva mycket ansträngningar. 



Om vi inte lyckats erhålla ett handslag om lokal och ekonomiskt stöd får vi överväga andra lösningar 
och koncept inkluderande nedläggning. 

Vad avser möjligheterna till etablering av ett museum i Enköping ligger styrelsen kvar i tidigare 
bedömning som redovisades vid föregående årsmöte. Dvs det finns en politisk vilja men att 
ekonomin styr till vår nackdel. 

Styrelsen har också varit engagerad i Enköpingsmässan med att sprida kunskap om Teleseum och vår 
verksamhet samt vår vilja att etablera oss i ett modernt museum. 

Övrig verksamhet 

Anders Gustafsson och Roland Thorsson har deltagit i SMHA rikskonferens i Boden under tre dagar 
som i huvudsak handlade om föremålshantering. 

Anders Gustafsson med medarbetare har utvecklat digitaliseringsprojektet med stöd av SMHA. 
Projektet fortsätter under 2019. Arbetet med föremålsgruppen fortskrider enligt plan. I Valla har 
arbetet med gallring i föremålsbeståndet fortsatt. Föremål har även omfördelats till andra museer i 
nätverket SMHA och ytterligare omfördelningar kan göras. 

Regementets dag 2018 uppmärksammade flera årsdagar. Tillsammans med FHT uppmärksammade vi 
FM Radio 100år genom en påkostad och uppskattad utställning. Själva gjorde vi en extra stor 
utomhusutställning med fordon och historisk parad med de äldre vagnarna.  Tack alla för ert stöd och 
engagemang. 

Föreningen hade en utställningsmonter vid Enköpingsmässan med många besökare med stort 
intresse för försvarsfrågor. 

Vid förra årsmötet beslutades att en stiftelse skulle bildas. Beroende på uteblivna anslag har 
styrelsen beslutat att inte bilda en stiftelse under verksamhetsåret. Allt förarbete i form av 
myndighetsskrivelser m.m. är redan färdiga för undertecknande. 

Fältsignalen har getts ut med två nummer under året. 

 

Styrelsen vill tacka alla engagerade medlemmar för deras arbetsinsatser under året som delvis gått i 
motvind, men som trots detta ändå genomför en framgångsrik verksamhet i vårt uppdrag att förvalta 
ledningssystemens historia. Era insatser ger också framtidstro i allas vår strävan att under kommande 
år kunna driva vår verksamhet i en modern och publik anläggning. 

Ordförande tackar också såväl förenings som aktiebolagets styrelse samt VD för ett väl genomfört 
arbete under året. 

  



Mål för verksamheten vid Teleseum 2019 

1. Teckna överenskommelse med Uppsala kommun och samarbetspartner om att hyra lokal för 
etablering av museal verksamhet 2020/2022. 

2. Utveckla arbetet med föremålsgruppen med mål att iordningställa föremål som skall ingå i 
kommande utställningar. 

3.  
4. Fortsätta arbetet med digitaliseringsprojektet. 
5. Fortsätta att engagera och rekrytera volontärer och supportrar till vår verksamhet. 

Till vår glädje har föreningen dock fått nya medel beviljande och ed detta en sista chans till 
etablering eller handskakning/kontrakt med Uppsala kommun om en museilokal.!! 

SFHM:s beslut i februari 2019 

Nr Ändamål Inriktning Fördelning/beslut 

1 Etablering av museum i Uppsala Marknadskommunikation 80 000 kr 

2 och 3 Föremålshantering/Digitalisering Föremålsvård, säkerhet 
och digitalisering 

122 000 kr 

Totalsumma   202 000 kr 

 

Beslutsmeddelande 

Teleseum AB söker ett projektbidrag om 342 700 kr fördelat på tre projekt. SFHM gör bedömningen 
att Teleseums styrelse under 2019 ska ges en sista möjlighet att genom statsbidrag slutföra arbetet 
med att etablera en publik verksamhet i Uppsala. Återredovisningen för 2019 års bidrag ska visa på 
slutresultatet av styrelsens arbete och innehålla en samlad ekonomisk redogörelse av arbetet med 
etablering av ett nytt museum, inklusive verifikationer och nedlagda kostnader. SFHM ger ett samlat 
projektbidrag till projekt 2 och 3 – föremålshantering och digitalisering – på 122 000 kr, att fördelas 
utifrån museiledningens egna prioriteter inom ramen för de två projekten. 

 

  

Anders Lindström   Leif Küller 

Ordförande    Vice ordförande 

 

 

 

Roland Thorsson   Håkan Lidenholm 

Sekreterare    Kassör 

 

 

 



Anders Gustafsson   Ulf Johansson 

Biträdande Kassör   Ledamot 

 

 

 

Jan Ulinder    Stefan Ryding-Berg 

Ledamot    Ledamot 

 

 

Bertil Eklund    Rolf Kroon 

Ledamot    Ledamot 

 

 

Sten Yondt 

Ledamot 


