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Verksamhetsberättelse 2018 
Styrelsen har under 2018 bestått av Lennart Gunnarsson (ordförande), Björn 

Fogelmark (vice ordförande), Jan Tingstrand (kassör), Siv Andersson, Agneta Lööf, 

Jan-Eric Magnusson, Elisabeth Khan, Stefan Olofson, Maud Häller, Ingrid Lindholm 

(sekreterare och suppleant), Kjell Unemark(suppleant) och Lisbeth Ramsvik 

(suppleant). 

Revisorer har varit Ragna Zandrén och Björn Hagberg med Bo Eklund som 

suppleant. Valberedningen har bestått av Kenneth Andersson och Hans-Åke 

Samuelsson. 

Antalet medlemmar är per den siste december 558 stycken, att jämföras med 610 året 

innan. 

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under året samt ett antal arbetsmöten. 

Årsmötet för år 2017 ägde rum den 5 mars på SEB med 82 stycken medlemmar 
närvarande, som fick lyssna till regionchefen Anna-Karin Fors redogörelse för 

bankens resultat följt av sedvanligt årsmöte. 

När det gäller årets resultat och Senior Clubs ställning vid årsskiftet hänvisas till 

bifogade resultaträkning för 2018 och balansräkning per 2018-12-31. 

Ett antal återkommande, fasta aktiviteter finns sedan många år. 

Pubar: Totalt under året har vi haft 11 st pubar och i genomsnitt har vi varit 71 
stycken som har träffats i Norges Hus, där vi har haft en rad olika arrangemang. 

Bland annat den sedvanliga räkfrossan med tillhörande allsång. Vi har haft sång och 

musik av Jan Dermark och hans hustru Karin, musikquiz med kluriga frågor 



sammanställda av Jörgen Larsson, och icke att förglömma, sommarpuben, där röken 

från grillen hängde tungt över Norges hus och sången steg till skyarna (som alltid är 

blå med en skinande sol) och med Lasse Almqvist som 

allsångsledare. Under hösten fortsatte pubarna med ”Grannarna på svalen” där Bosse 

Häggström, Lasse Almqvist och en hel del till framförde en märklig berättelse om 

knepiga människor i ett hus i Majorna. Oktoberfesten inträffade som vanligt följt av 

”En bankmans bekännelse” av och med Lasse Almqvist och sist men inte minst 

Luciafest med Lucia och kör från Backaskolans musikklass. 

Stort tack till Sture Alfgården, Jörgen Larsson, Anders Brynolf, Lasse Almqvist och 

Bo Häggström som alla har bidragit till att göra pubarna till härliga festtillställningar. 

Bridge spelas på måndagar, då ett 15-tal medlemmar brukar deltaga. 

Skatåspromenaderna går programenligt varje onsdag, då 15-20 deltagare samlas för 
en rask och stärkande tur under ledning av Jan Dermark, följt av kaffe i Skatåsstugan. 

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

Övriga aktiviteter 

Utbudet av aktiviteter ska i möjligaste mån vara av skiftande karaktär så att alla 

medlemmar ska kunna känna att det finns något som är av intresse och passar. Under 

2018 har vi haft 36 olika aktiviteter att välja bland. Nedan följer ett urval av alla dessa 

spännande träffar. 

Våren bjöd bland annat på temat ”Göteborgs historia” där vi fick en guidad visning av 

utställningen ”Göteborgs födelse” på Stadsmuseet, en spännande resa på 

Emigranternas hus och en vandring i spåren av dessa våra utvandrande släktingar. 

Vi hann också med en endagsresa till Kullahalvön och Bjäre. Besök på Arilds vingård 
med strålande lunch och tillhörande vinprovning och därefter en kort åktur till Västra 
Karup utanför Båstad där Birgit Nilssons museum tog emot oss med öppna armar. 

Höstens aktiviteter startade med ännu en resa, denna gången till Huseby Bruk där 
Fröken Florence Stephens tog emot (nästan). Vi åt upp Wallenbergarna och även den 



småländska ostkakan därtill. Närliggande Växjö visade upp sitt glasmuseum där den 
svenska glasskatten finns utställd. 

Temat för hösten var annars den italienska historien. Vi hann med ett föredrag om 
Kejsar Claudius, ett om Pompeji med åtföljande middag på La Casa Degli Italiano 
(Italienska föreningen) samt ett föredrag om Axel Munthe och Villa San Michele av 
Kristina Kappelin. Stor buffé med tillhörande vin serverades efter föredraget, även det 
på La Casa Degli Italiano. 

Kaffe har provats, Alingsås har visat sitt ljus och viner har avsmakats, pianomusik har 
förtrollat och sist men inte minst, den välbesökta informationen om framtidsfullmakt. 

Totala antalet aktiviter under året har varit c:a 110 med inte mindre än 2 461 
deltagare. 

Historieprojektet ”Bankboken” skruvades ihop till en bok. Många bidrag kom in 
till redaktörerna Ingegerd Widegren, Lisbeth Beckman Einarsson, Jan-Eric 

Magnusson, Lennart Gunnarsson och Björn Fogelmark som fick ägna hösten åt att 

läsa, sammanställa och pussla ihop de många texterna. 

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 2019  

Styrelsen  

Lennart Gunnarsson (ordförande)    Ingrid Lindholm(sekreterare) 


