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Val av mötesordförande 
samt sekreterare

• Ordförande 

• Jan-Eric Magnusson 

• Sekreterare 

• Marie Sofie Unger



Beslutsfrågor
• Kallelse till årsmöte utskickat enl stadgarna ? 

• Godkännande av Dagordning ?



Val av Justeringsmän

• Lennart Gunnarsson 

• Conny Josefsson



Styrelsens verksamhetsberättelse 



Antal medlemmar 2020 2019

Per siste december 548 554

- nya medlemmar 12 17

- begärt utträde −14 −16

- avlidna −4 −5

Medlemsutvecklingen

Fler

Färre



Vad gjorde vi egentligen 2020?
Räkfrossa 
Österrikisk mat & vin 
Föredrag om Haubsburgarna 
Besök på Hasselblads 
Viktigt att veta om testamente 
Pub, med Lennart Sondens MC  
Föredrag om Versaillefreden 
Besök Residentet 
Årsmöte 
CORONA 
Golftävling på Hulta 
Promenader i Skatås 

Digitalt 
Vinprovning 
Biodlare Humle Lindeman  
Quizz med promenad runt Sisjön 
REVENY 
SEB X 
Studiecirkel Iphone/Ipad



Antal aktiviteter 2020 2019

Resor, studiebesök etc 
inkl Digitalt 15 28

Pubar 2 11

Skatåspromenad 24 31

Bridge 9 31

Totalt 50 101

Antal närvarande 2020 2019

Resor, studiebesök etc inkl 
digitalt 551 1029

Pubar 144 807

Skatåspromenad 360 412

Bridge 108 374

Totalt 1 163 2 622

Aktiviteter i siffror



Aktiviterer pånätet

230 medlemmar i facebookgruppen

36 prenumeranter < 3 000 visningar

Ca 800 besök bara senaste månaden



Revisorerna har ordet



Ansvarsfrihet för styrelsen



Valberedningen har ordet



Valberedningens förslag 
styrelsens storlek

o 1 Ordförande 

o 8 ordinarie ledamöter 

o 3 suppleanter



Avgående
• Siv Andersson, Supl 

• Kjell Unemark. Supl 

• Elisabeth Khan, Ord led 

• Stefan Olofson. Ord led 

• Jan-Eric Magnusson, Ord led



Valberedningens förslag
o Nyval 1 år Ordförande  

o Björn Fogelmark 

o Nyval 2 år Ordinarie ledamot  

o Ewa Öhman 

o Ulla Magnusson



Valberedningens förslag
o Omval 2 år 

o Agneta Corell 

o Ingrid Lindholm 

o Lisbeth Ramsvik



Valberedningens förslag
o Suppleant val 1 år 

o Conny Ringblom 

o Dan Fält 

o Elisabeth Kahn



Valda för 2 år 2020 

o Marie Sofie Unger 

o Eva Björkman 

o Lars Göran Magnell



Revisorer
• Ordinarie 1 år 

• Ragna Zandrén 

• Björn Hagberg 

• Suppleant 1 år 

• Ingemar Königsson



Styrelsens förslag till 
valberedning



Valberedning
• Omval 1 år 

• Kenneth Andersson 

• Hans-Åke Samuelsson



Medlemsavgift 2021

• Oförändrad 100 kr 



Ändring Stadgar
§ 4 

Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet för nästkommande kalenderår.  Medlem som ej erlagt medlemsavgift senast den 
30 mars under verksamhetsåret anses ha utträtt ur föreningen. 

Ny lydelse: 

Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet för nästkommande kalenderår. Medlem som ej erlagt medlemsavgift 
senast den 30 mars under verksamhetsåret anses ha utträtt ur föreningen. 

 Associerad medlem betalar halv årsavgift

§ 7 
Styrelsen, som har sitt säte i Göteborg, har ansvar för föreningens verksamhet. Styrelsen väljs av föreningsmöte, normalt årsmötet. 
Styrelsen skall bestå av minst 6 och högst 10 ledamöter, som väljs för två år i sänder. Halva antalet ledamöter bör stå i tur att avgå vid 
varje årsmöte. Ledamot kan endast väljas för två valperioder i följd. Därjämte kan suppleanter väljas för ett år i sänder. Suppleanter 
kan omväljas. Ordförande väljs på ett år av föreningsmötet. Ordförande kan ej omväljas efter sammanlagt fyra år som ordförande eller 
styrelseledamot. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör och fördelar inom sig uppgifter och ansvar. Styrelsen 
är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. 

Ny lydelse 

Styrelsen, som har sitt säte i Göteborg, har ansvar för föreningens verksamhet. Styrelsen väljs av föreningsmöte, 
normalt årsmötet. Styrelsen skall bestå av minst 6 och högst 10 ledamöter, som väljs för två år i sänder. Halva 
antalet ledamöter bör stå i tur att avgå vid varje årsmöte. Därjämte kan suppleanter väljas för ett år i sänder. 
Suppleanter kan omväljas. Ordförande väljs på ett år av föreningsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, 
sekreterare och kassör och fördelar inom sig uppgifter och ansvar. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva 
antalet ledamöter är närvarande.

§3 
Föreningen är öppen för medlemskap för all pensionerad personal i banken eller dess dotterbolag genom 
erläggande av stadgad medlemsavgift. Efter styrelsens prövning kan medarbetare i banken eller dess 
dotterbolag som fyllt 55 år bli medlem under ovannämnda villkor. 

Ny Lydelse 

Föreningen är öppen för medlemskap för all pensionerad personal i banken eller dess dotterbolag 
genom erläggande av stadgad medlemsavgift. Efter styrelsens prövning kan medarbetare i banken eller 
dess dotterbolag som fyllt 55 år bli medlem under ovannämnda villkor.  

Associerat medlemskap i klubben kan, efter styrelsens prövning, vinnas av nära an- 
hörig till ordinarie medlem. Associerad medlem har företrädesrätt framför gäster att 
deltaga i klubbens arrangemang och rätt att närvara vid klubbens årsmöte. Associerad medlem äger 
därvid ej rösträtt och är ej valbar till styrelsen eller annat klubborgan. 

Vid anhörig ordinarie medlems frånfälle kan associerad medlem, efter prövning av 
klubbens styrelse, vinna fullt medlemskap i klubben.
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Slut för idag men vi ses snart igen!


