
                        SEB SENIOR CLUB, Göteborg

                                VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

Styrelse: Bo Häggström, ordf. Lena Sjölin-Anderton sekr. Jan 
Tingstrand, kassör, Inga-Lena Anderberg, Siv Andersson, 
Björn Fogelmark, Ingela Gustavsson,  Jörgen Larsson, 
Agneta Lööf, Kjell Unemark, vice ordf.  Suppl. Lennart 
Gunnarsson och Carl David Sandberg.

Revisorer: Claes Björndell och Ragna Zandren, suppl. Louise Stockelid

Valberedning:        Geoffrey Anderton och Jon Lennström

Verksamheter och aktiviteter under året:

Antalet medlemmar är 601 (579).  Styrelsen har haft sju protokollförda möten 
under året samt ett antal arbetsmöten.  Årsmötet ägde rum 9 mars i 
Vingasalen, SEB, med 78 medlemmar . 

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 vårdikter av ö-poeten Leif Larsson. Som vanligt 
guidades vi dessförinnan runt av den entusiastiske och kunnige Mats 
Havström, mest under tak i växthusen pga ösregnet som också skrämde bort 
många anmälda.                                                                                               

Vinprovning i Sjömanskyrkan kan väl nu också räknas in bland återkommande 
aktiviteter. Underhållande och väl påläst ledde Mats Hedström gommarnas 
avsmakning, 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 Ungdomskör som stod för det uppskattade 
Luciatåget. Skönsång av de bästa bland de bästa från olika musikklasser. 
Dagen efter samlades medlemmarna åter till bankens traditionella julbord, som
vanligt rikligt och välsmakande.

Resor

Två-dagarsresa till ostkusten och Åland där Rolfs Resor inbjöd till information 
varför priset var mycket moderat.

                                           Dagstur till Hornborgarsjön där dansanta tranor visade sina 
säregna turer som fascinerade åskådarna. 

50 resen      50 resenärer från klubben bordade flyget till Barcelona där guide och egen 
buss väntade för sight-seeing innan incheckning på vårt trevliga hotell. 
Fullspäckat 5-dagarsprogram med rundvandringar till vackra byggnader och 
kyrkor, koncert, restauranger med havets delikatesser och tapas. Egen tid för 
strövtåg och shopping via bussar, spårvagnar och tunnelbana ingick också. 
Endast (!) en råkade ut för ficktjuvar med förlust av kontanter till följd. 

                                          Som vanligt i slutet av året blev det också en två-dagars 
shoppping-resa till Burg  i norra Tyskland för middag med dans och goda 
affärer.

Föredrag och företagsbesök 

                                           Stadsarkitekten Björn Siersjö höll föredrag om "En stad i 
förvandling" i Älvrummet där även modeller av planerade Södra Älvstranden 
var utställda. Räddningstjänsten i Gårda besöktes för information om 
brandförsvaret där även bilar och övrig utrustning förevisades. På 
Fågelcentralen i Kungälv, en institution för rehabilitering av vilda fåglar, fick vi 
lyssna till chefen Tommy Järås som berättade om verksamheten och 
inneliggande "patienter" besöktes. Mer än 800 fåglar om året tas emot. Vid 
rundvandring på Hotel Gothia Towers förevisades det nyligen färdigställda 
tredje tornet i all sin prakt. Ytterligare byggnation är under  planering. Kerstin 
Rydén har också tidigare berättat, i ord och bild, om sina resor till exotiska 
platser. Denna gång tog hon oss med till det för de flesta helt okända 
Vitahavsområdet, Nationalparken Panega och Arkhanelsk. Som vanligt en 
strapatsrik och i många stycken en primitiv upplevelse. Göteborgs Konserthus
har besökts många gånger av många, men nu fick vi en guidad tur bakom 
kulisserna liksom tillfälle att övervara en orkesterrepetition och en inblick i hur 
mycket jobb som ligger bakom varje föreställning.  



                                           I år har vi haft tre träffar med banken. Först i "födelsehuset" 
Chalmerska Våningen där vi fick information om organisationen El Sistema, 
som banken stödjer. Efter förtäring blev det sedan en bejublad föreställning av 
Bellmantolkaren Martin Bagge och ensemble i tidstypiska kostymer. I samband
med årsmötet inbjöds vi till genomgång av resultat- och affärsutveckling. 
Kontorsrörelsens chef MatsTorstendahl och regionchefen Tomas Nilsson 
informerade och svarade på frågor. I december var det rundvandring i 
lokalerna på "gamla CK" där vi kunde prata med kollegorna i tjänst och 
beskåda den konst som finns kvar i banken vilken många av oss kände igen.  

F              Övrigt

Stadsvandring i Klippan-området, som fick dubbleras pga stort intresse, samt 
på Norra Älvstranden med guidning av Bodil Jernberg. Ämnet vinkunskap 
utvecklades under året med en Druvkurs under ledning av Björn Fogelmark. 15
deltagare fick under fyra tillfällen bekanta sig med olika druvor och erhöll 
diplom för flit och redlighet vid avslutningen.         

30-års-jubiléet. Efter nästan ett års förberedelser kunde drygt 1/3 av våra 
medlemmar i april samlas på anrika Park Avenue Hotel. Under mingeldrinken 
var våra duktiga fotografer Jan Einar Erikson och Tony Johansson flitiga och 
när vi tågade in i den festligt dukade Taubesalen visades ett bildspel på alla 
närvarande till låten "Med dig i mina armar". Stor middag och underhållning av 
och med resterna av det gamla "Revygänget". Gamla nummer och nya med 
text av Lars Almqvist. Senior Club Band stod för musiken vilken fortsatte till 
dansen efteråt. Vår ö-poet Leif Larsson höll som sig bör tacktalet på vers. Allt 
filmades och vår eminente tekniker Björn Sjögren redigerade fram en DVD som
erbjöds gratis till alla medlemmar. Drygt 120 har sedan levererats.  

Pubar

Vi har haft nio st under året i Norges Hus, inkl sommarpuben i den fina 
trädgården, där solen var så vänlig att borden fick flyttas med trädens skugga. 
Sture Alfgårdden, Lasse Almqvist, Anders Brynolf, Eva Ekström, Martin Lanz 
och Jörgen Larsson har underhållit med musik, sång, spex och quizz vid olika 
tillfällen. i genomsnitt har det varit 73 närvarande.

Totalt har klubben haft 34 (31) aktiviteter med 1.614 (1.595) deltagare.                 

Ekonomi

 Årsmötet beslöt att höja medlemsavgiften med kr 25:- till kr 100:- från 2016.

 Under året har 3 x 25 tkr, avsatta till jubileumsfonden, tagits i anspråk. Årets 
resultat bör läsas med det för 2014 då bidragsintäkterna som inföll det året inte
periodiserats till 2015 då kostnaderna bokfördes. Budgeten för jubileet 
balanserade väl och 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 alla involverande i jubileumsfirandet, för allt jobb 
med text, musik och repetitioner, för foto, film och teknik. Tack till banken och 
Kollektiv-avtalsstiftelsen för de extra bidragen till begivenheten. Tack till de 
flitiga ledarna av de fasta aktiviteterna. Tack till alla som med sitt deltagande 
bidragit till ett festligt jubileumsår.

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

Göteborg i februari

För styrelsen

/Bo Häggström, ordf./                             /Lena Sjölin-Anderton, sekr./                   

                                                                                                           

                                                                                                                              

                                                                                                


