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Verksamhetsberättelse 2021

Kort summering av verksamhetsåret 2021

Även år 2021 präglades av pandemin liksom år 2020. Början av året innebar att samhällets 

restriktioner ledde till att våra aktiviteter huvudsakligen fick genomföras digitalt med 

undantag för vandringarna i Skatås och ett par andra utomhusaktiviteter. Sommar-puben 

kunde däremot genomföras på sedvanligt sätt i trädgården bakom Norges hus. En av 

sommarens varmaste dagar för övrigt. Även under hösten kunde vi genomföra fysiska 

aktiviteter men i slutet av året blossade smittspridningen upp igen och nya restriktioner 

infördes. Som avslutning hann vi med att ha en trevlig julbuffé på Villa Svarta Örn. 

Styrelse m.m.

Styrelsen har under 2021 bestått av Björn Fogelmark (ordförande), Agneta Corell (vice 

ordförande), Eva Björkman (kassör), Ingrid Lindholm (sekreterare), Lisbeth Ramsvik, Marie 

Sofie Unger, Ulla Magnusson, Ewa Öhman,  Lars-Göran Magnell, Elisabeth Khan 

(suppleant), Dan Fäldt (suppleant) och Conny Ringblom (suppleant). 

Revisorer har varit Ragna Zandrén och Björn Hagberg med Ingemar Königson som 

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

Antalet medlemmar är per den siste december 545 stycken, att jämföras med 548 året innan.  

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

Årsmötet för år 2020 ägde rum den 23 februari 2021 och hölls för första gången digitalt. 

Trots detta fick vi lyssna till Maria Roth som redogjorde för bankens resultat och därefter 

följde årsmötet. Under årsmötet kompletterades stadgarna med möjlighet för anhörig att bli 

associerad medlem samt ändring av regeln om hur länge ordinarie ledamöter kan sitta i 

styrelsen. Närvarande digitalt vid årsmötet var 42 stycken medlemmar.  

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

resultaträkning för 2021 och balansräkning per 2021-12-31.  



Ett antal återkommande, fasta aktiviteter finns sedan många år

Pubar: Totalt under året har vi haft 5 st pubar som lockade 172 personer. Sommar-puben var 

som vanligt i trädgården bakom Norges hus. Eftersom vi inte träffats fysiskt på länge 

serverade vi lite extra god mat som kom från Restaurang Aquarelle. Samtidigt passade vi på 

att konfirmera de stadgeändringar som beslutades på årsmötet. Dagen var rekordvarm men 

de flesta fick plats i skuggan under de stora träden. 

Eftersom Norges hus höjde hyran och samtidigt ville införa en del begränsningar för oss 

beslöt vi att prova en annan lokal där vi tidigare haft ett antal aktiviteter, nämligen La Cuvée 

på Ättehögsgatan. Ljudnivån spelade oss dock ett spratt och vi flyttade senare under hösten 

till Villa Svarta Örn där pubarna nu hålls. 

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

naturligtvis restriktionerna och det faktum att det inte gått att boka lokal i banken gjort det 

omöjligt att genomföra aktiviteten. Under hösten öppnade det upp och bridge-gänget kunde 

åter samlas. 

Skatåspromenaderna har gått programenligt varje onsdag, då 15-20 deltagare samlas för en 

rask och stärkande tur under ledning av Jan Dermark, följt av kaffe utanför Skatåsstugan.  

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 2021 har vi haft 11 

olika aktiviteter att välja bland. Nedan följer ett urval av alla dessa spännande träffar.  

Våren bjöd på ett antal digitala aktiviteter, bland annat en vinprovning där deltagarna i 

förväg fått instruktioner om vilka viner som skulle införskaffas. Vi stiftade ånyo bekantskap 

med Emigranternas hus då Roger Bodin höll ett intressant och engagerat föredrag. För att 

säkerställa att våra medlemmar inte råkar ut för databedrägerier lät vi Fredrik Olsson Unger 

informera om datasäkerhet. Ett uppskattat inslag. Ett gäng entusiastiska släktforskare har 

också träffats varannan vecka via Zoom och letat efter sina rötter. 

Höstens aktiviteter startade med Senior Clubs golftävling, denna gången på Hulta Golfbana. 

För att inte tappa all kontakt med Botaniska trädgården bad vi Mats Havström guida oss i 

Botaniskas höstskrud. Regnet gjorde att det blev en nog så intressant rundvandring inne i 

växthusen istället. Men Leif Larsson läste en höstdikt och det skålades i vin. En ny 



vinprovning ägde rum, denna gången helt fysiskt och analogt på La Cuvée. Åtta olika viner 

provades och därefter ett extravin för de som ville. Under hösten hann vi också med ett 

guidat besök på Gathenhielmska huset, ett föredrag om Tyskland efter Angela Merkel av 

professorn i statskunskap Rutger Lindahl samt ett välbesökt föredrag av Britt-Marie 

Mattsson som tog oss med på en resa jorden runt på temat ”Vart är världen på väg?” Som 

avslutning på året valde vi att ordna en julbuffé bara för oss. Restaurang Aquarelle stod ånyo 

för maten och alla gick mätta och belåtna hem från Villa Svarta Örn i ett för dagen snöklätt 

Göteborg. 

Totala antalet aktiviter under året har varit 71 stycken med inte mindre än 1 198 deltagare. 

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 och tillgång till 

lokaler. 

Göteborg i februari 2022  

Styrelsen  

Björn Fogelmark (ordförande)    Ingrid Lindholm (sekreterare) 


