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Verksamhetsberättelse 2022

Kort summering av verksamhetsåret 2022

Efter två år där pandemin satte sina spår även hos SEB Senior Club kunde 2022 bli som 

”vanligt”, dvs massor av olika aktiviteter och trevliga sammankomster. Pubarna på Villa 

Svarta Örn har varit välbesökta med mycket gott tjôt och spännande små matbitar att 

förundras över och stoppa i munnen. En trevlig resa till Bohus Malmön i början av juni 

lockade många. Edmond Bäck tog emot oss och guidade oss genom samhället och till Draget 

där vi kunde se på resterna av den stenindustri som en gång blomstrat på ön. Höstens stora 

begivenhet var onekligen 35-års festen på Odd Fellow. Mer om de olika aktiviteterna längre 

fram. 

Styrelse m.m.

Styrelsen har under 2022 bestått av Björn Fogelmark (ordförande), Agneta Corell (vice 

ordförande), Conny Josefsson (kassör), Ingrid Lindholm (sekreterare), Lisbeth Ramsvik, 

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

(suppleant) och Dan Fäldt (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 550 stycken, att jämföras med 545 året innan.  

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

Årsmötet för år 2021 ägde rum den 17 mars 2022 och hölls återigen i Vinga-salen på banken. 

Vi fick lyssna till Maria Roth som redogjorde för bankens resultat och därefter bjöd banken 

på enklare förtäring med vin. Sedan var det dags för årsmötet. Under årsmötet ändrades 

stadgarna så att årsmötet fullt ut fastställer årsavgiften för såväl medlemmar som associerade 

medlemmar. Närvarande vid årsmötet var 73 medlemmar.  

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

räkning för 2022 och balansräkning per 2022-12-31.  



Ett antal återkommande, fasta aktiviteter, finns sedan många år

Pubar: Totalt under året har vi haft 8 st pubar som lockat 383 personer. Samtliga pubar har 

under året varit på Villa Svarta Örn förutom sommar-puben som var i trädgården bakom 

Norges hus. Ingen grillning denna gången utan färdiga ”wraps” som kom från Restaurang 

Aquarelle. Samtidigt passade vi på att konfirmera den stadgeändring som beslutades på 

årsmötet. Dagen var lagom varm och många föredrog att sitta i solen istället för i skuggan 

under de stora träden. De övriga pubarna har överraskat med olika skepnader på de två herrar 

som sköter vin och ölutskänkningen. Trots detta har många vågat sig till baren för påfyllnad. 

Bridge spelas på måndagar, då ett 15-tal medlemmar brukar deltaga. Några nya spelare har 

tillkommit till glädje för ”stammisarna”. 

Skatåspromenaderna har gått programenligt varje onsdag, då 10-15 deltagare samlas för en 

rask och stärkande tur under ledning av Jan och Karin Dermark, följt av kaffe i eller 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 2022 har vi haft 23 

olika aktiviteter att välja bland utöver de fasta. Nedan följer ett urval av alla dessa spännande 

träffar.  

Ett gäng entusiastiska släktforskare har under våren fortsatt att träffas varannan vecka via 

Zoom för att leta efter sina rötter. Ett fysiskt möte kom också till stånd i Studieförbundet 

Vuxenskolans lokaler på Karl Gustavsgatan. Drängar, pigor, knektar, lösdrivare, brottslingar 

och helt vanliga människor har dykt upp i kyrkböckerna till glädje eller bestörtning för 

deltagarna. 

En stadsvandring genomfördes i ”Redarstaden” ovanför Götaplatsen där för övrigt Villa 

Svarta Örn ligger. Pether Ribbefors, till vardags intendent på Bachelors Club, guidade oss i 

regnet. 

Hisingens Nationalorkester, Vier Brillen, tog oss med på en festlig konsert i Redbergsteatern. 

Föga anade vi att dessa herrar skulle dyka upp på 35-års festen… 



Golf och besök i Botaniska trädgården hör till våra årligen återkommande aktiviteter, så även 

detta år. Botaniska trädgården var extra spännande då en stor ombyggnad av växthusen 

pågår. Kören Golden Oldies underhöll med vårsånger. 

Innan det var dags att åka till Bohus Malmön hann vi med en pianokonsert i Chalmerska 

huset. Johan Möller Lekemo bländade oss med sitt spel och sina berättelser av några av de 

stora kompositörerna genom tiderna. 

Höstens aktiviteter startade med en ny stadsvandring i Göteborg under ledning av Johan 

Ståhl. Kunnig guide som dessutom är medlem i vår förening. 

Robert Bergqvist, Senior Economist i SEB och ofta sedd i TV-rutan och hörd i radio när det 

bränner till i den svenska ekonomin, gjorde ett exklusivt framträdande i Vinga-salen enbart 

för oss där vi fick en genomgång av det ekonomiska läget.  

Annedals lägenhetsmuseum lockade många och kanske får vi göra om den aktiviteten så att 

fler får möjlighet att se detta lite anonyma museum. 

Så var det dags för 35-års festen som egentligen skulle ägt rum år 2020 men som vi fick 

skjuta fram på grund av pandemin. Vi var 130 medlemmar som fick plats i Odd Fellow på 

Vasagatan. Men det var inte utan dramatik. Tisdag kväll samma vecka som festen skulle äga 

rum fanns det ännu ingen som kunde laga maten! Restaurang Koks, som vi hade avtal med, 

gick i konkurs veckan innan. Spännande utmaning för festkommittén minst sagt. Men det 

löste sig och till förrätten fick vi dessutom ett härligt anförande av Kristian Wedel om det 

gamla Göteborg. Kristian avbröts bara av brandlarmet. Ett osannolikt väsen som pågick i 

drygt 10 minuter innan det visade sig vara ett inbrottslarm i konkursade Restaurang Koks i 

bottenplanet. Ingen tjuv kom in och Kristian kunde fortsätta sin berättelse. Vier Brillen dök 

sedan upp till kaffet med en mini-show. 

Ett uppsamlingsheat kring det här med framtidsfullmakt ordnades också för de som inte 

tidigare fått ta del av den viktiga informationen. 

En visning av Chalmerska huset med kaffe och smörgås i det magnifika bankvalvet blev 

snabbt fullbokat. Chalmerska husets intendent, Daniel Rydståle, berättade om William 

Chalmers, huset och när banken bildades.  

Ett besök på Göteborgs Trafikkontor hann vi också med. Information om pågående projekt 

stod på dagordningen. 



Som avslutning på året valde vi att ordna en jullunch bara för oss.  Förra årets blev en succé 

så det var bara att upprepa ett vinnande koncept. 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 92 stycken med inte mindre än 1 729 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 2023  

Styrelsen  

Björn Fogelmark (ordförande)    Ingrid Lindholm (sekreterare) 


