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Verksamhetsberättelse för Ericsson Seniorer 2008 
Funktionärer 
 
Styrelsen 
Styrelsen har under året haft 7 ordinarie ledamöter och två suppleanter samt en adjungerad. 
Ledamöter och utsedda ansvariga har varit: 
 
Ordinarie ledamöter 
 
Thorwald Lundmark, Ordförande 
Hans Nihlén, Vice ordförande 
Erik Hoving, Sekreterare 
Sten Grusell, Kassör 
Arne Hultman, Dataansvarig 
Inga-Britt Sträng, Klubbmästare 
Jan Gars, Reseansvarig 
 
Suppleanter 
 
Margit Olsson 
Jan Stellan 
 
Adjungerad 
 
Margaretha Nilsson 
 

Revisorer 
Göthe Johansson 
Folke Karlsson 
 
Revisorssuppleant 
Bibbi Farman 
 
Valnämnd 
Gunnel Backman, Sammankallande 
Bengt Kärrström 
Leif Östling 

Aktiviteter 
 
Aktivitet            Antal            Antal        Medeltal           Förändring  Väntelista 
            deltagare  per tillfälle       sedan 2007  
Träff med dans              3           119        40            +11 % 
Fester                  3           205        68             + 7 % 
Resor, utflykter              3             96        32             + 2 % 
Besöksprogram           13           326        25             -27 % 22           
Övriga aktiviteter          13           243        19             -32%  10 
Serieaktiviteter 1)         31            311            10             +24 % 
Årsmöte                  1             99           108               -9 % 
 
Totalt                67         1399    
1) Boule och naturvandringar 
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Styrelsearbetet 
Styrelsen har hållit 11 ordinarie protokollförda sammanträden. 
 
Vidare har styrelsen haft två planeringsmöten där höstprogrammet respektive 
vårprogrammet behandlats. 
 
Ett lunchmöte har även hållits med styrelsen och övriga valda föreningsrepresentanter. 
 
Styrelsen har presenterat föreningen i ett stånd på Ericssondagen på Gröna Lund. 
 
Kommentarer om verksamheten 
I slutet av året var antalet medlemmar 474 (476). 
En skillnad från föregående år, i den redovisade statistiken, är att i år har även redovisats 
deltagandet vid serieaktiviteter, där förutom boule, nu även naturvandringar tillkommit. Det 
totala antalet deltagare vid föreningens aktiviteter har ökat sedan föregående år. Antalet 
övriga aktiviteter har fördubblats. Typen av aktiviteter har också varit något annorlunda vilket 
återspeglar sig i det lägre snittet för antal deltagare per tillfälle. Det enda som kan sägas vara 
negativt är att snittantalet deltagare vid besöksprogrammen minskat. 
Vår nysatsning på den moderna formen med självbokning av resor gick inte hem, vilket var 
tråkigt då konventionellt upplagda resor i dag blir väsentligt dyrare att genomföra. 
 
Subventioner har i huvudsak utgått för årsmötet och fester. Besöksprogrammet har varit i 
princip självfinansierat. 
 
För styrelsen har det gångna året varit spännande och krävt mycket kreativt tänkande då 
Ericsson f.o.m. 2009 i grunden förändrat stödet till föreningarna. Nyordningen har lett till att 
kansliet måst avvecklas och att såväl administration som telefonservicen måst flyttas ut på 
nätet. En nödvändighet om vår ekonomi inte ska haverera. De hittillsvarande erfarenheterna 
av det nya arbetssättet är dock rätt goda, viss oro kan man dock fortfarande känna. 
Ett problem i den nya tillvaron är att hälften av våra medlemmar inte har Internet eller inte har 
anmält sin e-postadress. 
 
 
Stockholm den 24 januari 2009. 
 
 
(Thorwald Lundmark)    (Hans Nihlén) 
Thorwald Lundmark     Hans Nihlén 
 
(Sten Grusell)    (Erik Hoving) 
Sten Grusell     Erik Hoving 
 
(Arne Hultman)    (Jan Gars) 
Arne Hultman    Jan Gars 
 
(Inga-Britt Sträng) 
Inga-Britt Sträng 


