
 1 

Verksamhetsberättelse för Ericsson Seniorer 2009 
Funktionärer 
 
Styrelsen 
Styrelsen har under året haft 7 ordinarie ledamöter och två suppleanter. 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 
 
Revisorer 
Göthe Johansson 
Folke Karlsson 
 
Revisorssuppleant 
Bibbi Farman 
 
Valnämnd 
Gunnel Backman, Sammankallande 
Bengt Kärrström 
Leif Östling 
 
Aktivitet Antal Antal Medeltal deltagare  Väntelista  

 aktiviteter deltagare per  Förändr.    
   tillfälle från 2008    
    %    
        

Träff med dans 4 173 43 9    
Fest 3 200 67 -2    
Resor, utflykter 5 162 32 1    
Besöksprogram 8 217 27 8  3  
Övriga aktiviteter 8 212 27 42 2) 24  
Serieaktiviteter   1) 46 459 10 0    
Årsmöte 1 90 90 -10    

        
Totalt 75 1513  8    

        
Noter        
1)  Boule, naturvandringar och stadsvandringar     
2) 2008 var det flera aktiviteter som inte lockade så många tex bowling och datorkurser. 
   Vinprovningar på Krukmakargatan var begränsade till ca 20 deltagare.  
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Styrelsearbetet 
Styrelsen har hållit 9 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. 
 
Kommentarer om verksamheten 
I slutet av året var antalet medlemmar 492 (474). 
Det totala antalet deltagare vid föreningens aktiviteter har ökat sedan föregående år. Antalet 
besöksprogram har minskat något från föregående års höga siffra och därmed antalet 
deltagare. Snittet för antalet deltagare vid övriga aktiviteter har ökat något, men det totala 
antalet tillfällen har varit något färre och därmed har det totala antalet deltagare blivit 
färre. Totalt har antalet deltagare vid våra aktiviteter ökat genom ett större antal 
serieaktiviteter vilket gett flera deltagare och framgången med våra resor. Några besök har 
även i år väckt så stort intresse att de har måst dubbleras.  
 
Övergången till enklare och billigare programblad verkar inte ha haft någon negativ inverkan 
på besökfrekvensen. Höstprogrammet var det första med den enklare utformningen. 
 
Subventioner har i huvudsak utgått vid föredrag resor, årsmöten och fester dock med en 
mindre betoning på fester än tidigare. Besöksprogrammen har varit i princip 
självfinansierade. 
 
Ericssons nya policy när det gäller bidrag till föreningarna har påverkat våra ekonomiska 
förutsättningar. Bidraget baseras nu på antalet betalande medlemmar. Medlemsavgiften har 
höjts med 20 kronor från och med 2010 för att fullt utnyttja det bidrag som Ericsson ger. Den 
ökande medellivslängden och den nya principen för bidrag har gjort att vi också sett oss 
nödsakade att fortsättningsvis inte ge befrielse från medlemsavgift för tillkommande 85 
åringar. Ändringen innebar en stadgeändring, som får verkan från 2011, och blev slutgiltigt 
beslutad vid ett extra årsmötet i samband med träffen 24/9. 
 
Ett problem i den nya tillvaron är fortsatt att hälften av våra medlemmar inte har Internet eller 
inte har anmält sin e-postadress. 
 
 
Stockholm den 19 januari 2010. 
 
 
Thorwald Lundmark     Hans Nihlén 
 
 
Sten Grusell     Erik Hoving 
 
 
Arne Hultman    Jan Gars 
 
 
Inga-Britt Sträng 


