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Verksamheter och aktiviteter under året
Antalet medlemmar är 579 (596).  Styrelsen har haft sju protokollförda möten under året samt ett 
antal arbetsmöten.  Årsmötet ägde rum 11 mars i Vingasalen, SEB, med 66 medlemmar . 
Regionchefen Tomas Nilsson inledde med att redogöra för bankens och regionens ekonomiska 
och marknadsmässiga resultat. 

Fasta aktiviteter 
Bridge: måndagar då ett 15-tal brukar tävla i disciplinen socialbridge.     
Skatåspromenader: Onsdagar, då två grupper, ledda av den oförtröttlige Jan Dermark, utgår från 
vår stuga, den ena raskt den andra mer värdigt, för att sedan samlas till gemensam fika. Oftast 
15-20 deltagare.
Linedance: I denna associerade(inte bara våra medlemmar) aktivitet leder Bodil Jerndal nybörjare 
och avancerade, onsdagar på ABF, Järntorget.        

Återkommande aktiviteter: 
I Botaniska hälsades traditionsenligt våren med bubbel, skönsång av Götaverkens Manskör och 
vårdikt av vår ö-poet Leif Larsson. Som vanligt guidades vi dessförinnan runt  av den entusiastiske 
och kunnige Mats Havström.                                                                                               
                     
Vinprovning i Sjömanskyrkan kan väl nu också räknas in bland återkommande aktiviteter. 
Underhållande och väl påläst ledde Mats Hedström gommarnas provsmakning, med och utan ost. 
Berömmet för urvalet steg med minskad nivå i flaskorna.         
                                                                    
Lucia: I ett välfyllt Norges Hus försvann glögg, lussekatter och pepparkakor raskt i väntan på 
Göteborgs Ungdomskörsom stod för det uppskattade Luciatåget. Skönsång av de bästa bland de 
bästa från olika musikklasser. Lika välfylld var matsalen på plan fyra en vecka när bankens 
traditionella julbord, som fick gott betyg, serverades.

Resor
Två-dagarsresa till Oslo med visning av den nya operan, gemensam middag och föreställning på 
kvällen. Innan hemfärd rundtur på Holmenkollen med sin hisnande hoppbacke.
Dagstur till Skärhamn och Nordiska Akvarell-muséet med utställning av Lars Lerin. Båttur till Åstol 
för lunch.
Weekend-resan för shopping gick denna gång till ett julsmyckat Burg där alla fick en trevlig kväll 
och många gjorde goda affärer.                      
                                                                                                                                            
Besök/Föredrag:    
            
Volvo Personvagnar: Det berömda Blå Tåget tog oss runt i hela produktionsledet från lager till 
färdig bil under sakkunnig ledning, avslutades med gemensam lunch.
Casinot: Efter noggrann identitetskontroll släpptes vi in till spelbord och ”banditer” och fick 
undervisning av trevlig personal. Lunch i den fina restaurangen innan några provade lyckan.
Konstmuséet: Besöktes två gånger på våren när Nordens Kolorister stod i fokus och en gång på 
hösten med utställningen ”Friction of ideas”. Som alltid kunniga guider som svarade på alla frågor.



Blue Riverside Hotel: Radissons senaste, på Lindholmen, välkomnade med rund(och rums)visning 
och där vi prövade hotellrestaurangen som fick ”väl godkänt”.
Residenset: I detta gamla anrika hus, som tidigare var kungaboning och sedan mer än 300 år säte 
för våra landshövdingar, tog Ann-Christin Bäckström, hustru till nuvarande landshövding, emot två 
grupper, visade runt bland de vackra rummen och berättade dess historia.
Aftonstjärnan: Vi bjöds på den intressanta berättelsen om teaterns uppkomst och utveckling innan 
den fantastiska föreställningen ”En sång för Kent” av hans mångåriga kollegor.
Idrottsmuséet: I Kviberg finns de många idrottslegendarernas prestationer i ord och bild vilket 
väckte många minnen till liv.
SKF: En givande rundvandring och information om den andra av Göteborgs gamla 
företagsgiganter
Bräcke Diakoni: Björn Fogelmark och representant från personalen informerade om hur 
äldreomsorgen är organiserad och fungerar i Sverige. Dessutom gavs en god inblick i 
verksamheterna på Bräcke Diakoni, i Göteborg och på andra ställen.
Telefonbanken: Daniel Stockelid och hans kollegor höll en djupgående information i Vingasalen om 
både internet- och de nya telefontjänsterna. Därefter kunde vi i arbetsstationer få hjälp med att 
installera appar o dyl i våra egna mobiler.
Haga: Vandring i denna gamla stadsdel under sakkunnig ledning av Bodil Jerndal, avrundades 
med lunch på Sjöbaren.
”Gud är brasilianare”: Föredrag av Kerstin Rydén från en av hennes många fantastiska resor. 
Denna gång i Sydamerika med övernattning i djungelhyddor, bad i krokodilvatten och andra 
äventyrligheter.
 
Pubar
Under året har vi haft nio träffar inklusive Sommarpuben, alla i Norges Hus och den senare i deras 
fina trädgård på baksidan. Vi har haft besök av svenske vitsmästaren Arne Nielsen, demonstration 
av Line Dance av Bodil med kollegor, skönsång av Eva Ekström-Nord, två musikquiz med Senior 
Club Band och Oktoberfest med ”Rudi och Heinz”. I genomsnitt har vi varit 75 pers med ”all time 
high”, 130, när Eva sjöng sina favoriter.

Totalt 31 arrangemang med 1.595 deltagande, förutom de fasta aktiviteterna. Två har fått ställas in 
pga för få anmälda: ”Räkfrossan” och Seniorgolfen.

Ekonomi
Årets överskott blev kr 96.244:57 inklusive bidrag från banken på kr 78.000 till 30-årsjubiléet. 
Klubben har också i år avsatt kr 25.000 till detta. I övrigt hänvisas till Årsredovisningen.

Arkiv
Finns förtecknat och organiserat i utrymme som banken ställt till förfogande på Avenykontoret. 
Förutom klubbens egna handlingar finns flera böcker om bankens historia, årgångar med Din/Vår 
Bank, foton, filmer mm. 
 
Ett stort tack till Senior Club Band, Sture Alfgården och Jörgen Larsson, för den tid som lagts ned 
på repetitioner och underhållningar som vi bjudits på.  Tack; till Janne Dermark för idogt spårarbete 
i Skatås, till Lasse Almqvist för alla texter och skratt, till Leif Larsson för alla nya, framförda dikter. 
Tack till alla som bidragit till verksamheten med tips, funderingar och förslag.

Tack till vår bank för bidrag, lokaler, tryck mm och ett uppriktigt, visat intresse.

Göteborg i februari

För styrelsen
 
/Bo Häggström, ordf./                             /Lisbeth Beckman Einarsson, sekr./ 


