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Verksamheter och aktiviteter under året 

Antalet medlemmar är 610 ( 611). Styrelsen har haft 7 protokollförda möten under året samt 
ett antal arbetsmöten. 

Årsmötet för år 2016 ägde rum 2017-02-28 på SEB med 81st medlemmar närvarande, som 
fick lyssna till regionchefen Anna-Karin Fors redogörelse för Bankens resultat. 

När det gäller årets resultat och Senior Clubs ställning vid årsskiftet hänvisas till bifogade 
resultaträkning för 2017 och balansräkning per 2017-12-31. 

Fasta aktiviter: 

Pubar: Totalt under året har vi haft 10 st pubar och i genomsnitt har vi varit 75 st som har 
träffats i Norges Hus, där vi har haft en rad olika arrangemang:bland annat filmvisning av 
Jan-Einar Eriksson, Eva Ekström Nord sjunger och tolkar Cornelis tillsammans med Bo 
Häggström, Räkfrossa, Sommarpub med Lasse Almqvist som allsångsledare, oktoberfest och 
Lucia. Stort tack till Sture Alfgården, Jörgen Larsson, Eva Ekström Nord, Martin Lantz, 
Anders Brynolf, Lasse Almqvist och Bo Häggström som alla har bidragit till att göra pubarna 
till härliga festtillställningar.  

Totala antalet aktiviter under året har varit c:a 100 med totalt 2 378 deltagare.   

Bridge: Måndagar, då ett 15-tal brukar deltaga. 



Skatåspromenader: Onsdagar, då 15-20 deltagare samlas för en rask och stärkande tur under 
ledning av Jan Dermark.  

Linedance: I denna associerade (inte bara våra medlemmar) aktivitet leder Bodil Jerndal 
nybörjare och avancerade, onsdagar på ABF, Järntorget. 

Övriga aktiviter: 

Vi hälsade vårens ankomst i Botaniska Trädgården med bubbel och sång av Götaverkens 
Manskör. Vår egen poet Leif Larsson framförde sin egen vårdikt. Mats Havström guidade oss 
i denna fantastiska miljö som Botaniska erbjuder. Vi var 44 st som fick njuta av detta 
arrangemang i vårsolen. 

Visning av Frimurarlogens lokaler på Södra Hamngatan 31. Frimuraren Göran Karlsson 
berättade om frimurarnas verksamhet och därefter serverades en västkustbuffé i den vackra 
Pelarsalen. 

Vinkurs – de fyra stora vinländerna. Vid fyra tillfällen undervisade Björn Fogelmark 15st av 
oss per gång vilken mat som passar till de olika vinerna.  

Besök på Volvo Museum där vi fick följa med på en guidad resa genom Volvos historia som 
startade år 1927. 23 st hade hittat ut till Torslanda för att beskåda bilens utveckling under 
nästan 100 år. 

Visning av Slottsskogens Observatorie där vi blev informerade om vår stjärnhimmel och 
Universums oändlighet. Totalt var vi 30 st som ville veta mer om våra stjärnor. 

En dagstur till Karlstad och besök på Lars Lerins Sandgrund, där vi hade möjlighet att njuta 
av hans akvarellmålningar. 50 st lockades av denna resa till Karlstad. 

Skansen Lejonet byggdes och konstruerades av Erik Dahlberg. 21 st var nyfikna på denna 
sinnesrikt konstruerade skans. 

Statyvandring från Götaplatsen nerför Avenyn och in på Trädgårdsföreningen under ledning 
av Bodil Jerndal. 8 st. 

Dagsresa till Hamburgsund och en skärgårdstur med m/s Nolhåtten som navigerades av 
skepparen Stellan Johansson, samtidigt som han berättade ruskiga historier och historiska 
ruskigheter med en dialekt som inte alla förstod. 43 st deltog i denna skärgårdstur. 

Golftävling på Sjögärde Golfklubb. 18 st kämpade för att undvika bogey och istället nå birdie 
och albatross. 

Båttur med m/s Storholmen på Dalslands kanal.  48 st intresserade fick uppleva prov på 
svensk ingenjörskonst från år 1863 när båten seglade genom Nils Erikssons konstruerade 
akvedukt.   



Årets höstresa gick till Piemonte i Italien och 36 st fick uppleva härliga dagar i norra Italien 
med möjlighet att njuta av det vackra lanskapet och de välkända vinerna. 

Gillis Edman på Norges hus – ett samtal om livet blandat med musik. 89 st kom för att lyssna 
till hur det är att vara människa och att njuta av SEB Senior Clubs eget husband med Eva 
Ekström Nord, Jörgen Larsson och Sture Alfgården. 

Ölprovning i Göteborgs Nya Bryggeri. Efter att ha lyssnat till ett föredrag om ölkultur och 
bryggerihistoria var det dags att testa företagets slogan ”Bryggeriet som väcker och släcker 
törst”. 20 st testade företagets slogan tillsammans med en ”Bryggarpytt”. 

Besök på Aeroseum Säve Flygplats. Här fanns det möjlighet att pröva sin förmåga som pilot i 
en flygsimulator. Några misslyckades att återvända till flygplatsen och kraschlandade istället 
på Ölands södra udde. 15 st deltagare. 

Gott och Blandat från när och fjärran en vinprovning med exklusiva viner. Provningen 
genomfördes vid två tillfällen och leddes av Björn Fogelmark. Deltagarantalet var begränsat 
till 15 st per gång. 

Visgruppen Vier Brillen.  En galen och lustfylld kväll med Hisingens Nationalorkester 
lockade 70 st till Norges Hus. 

Mat och vin från Valtelinadalen.  57 st hade hörsammat locktonerna från Comosjön och lät sig 
väl njuta av olika ostar och charkuterier med utvalda viner från bergsslutningarna runt 
Varenna.  

Den 6 december var det dags för årets Julbord i SEB:s matsal på Östra Hamngatan. 82 st hade 
samlats för att njuta av julbordets alla läckerheter.  

Stort tack till alla som har varit engagerade och bidragit till att vi har kunnat genomföra alla 
träffar och aktiviteter för våra medlemmar. Tack även till SEB för bidrag, tillgång till lokaler 
och hjälp med tryckning av programblad m.m. 

Göteborg i februari 2018 

Styrelsen 

Lennart Gunnarsson (ordf)                            Lena Sjölin-Anderton (sekr)


