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Verksamhetsberättelse för Ericsson Seniorer 2010 
Funktionärer 
 
Styrelsen 
Styrelsen har under året haft 7 ordinarie ledamöter och två suppleanter. Ledamöter och utsedda 
ansvariga har varit: 
 
Ordinarie ledamöter 
Torvald Lundmark, Ordförande 
Jan Stellan, Vice ordförande 
Erik Hoving, Sekreterare 
Sten Grusell, Kassör 
Arne Hultman, Dataansvarig 
Inga-Britt Sträng, Klubbmästare 
Jan Gars, Reseansvarig 
 
Suppleanter 
Margit Olsson 
Gunvor Hertz 
 
Revisorer 
Göthe Johansson 
Folke Karlsson 
 
Revisorssuppleant 
Bibbi Farman 
 
Valnämnd 
Gunnel Backman, Sammankallande 
Bengt Kärrström (Avled under verksamhetsåret) 
Leif Östling 
 
Verksamheten 
 

 2010   2009   Differens 

Aktivitet Aktiviteter Anmälda Väntelista Aktiviteter Anmälda Väntelista Anmälda 

Typ antal antal antal antal antal antal % 

Dansträff  1) 4 175  4 173  1 
Fest 3 217  3 200  9 
Resa, utflykt 4 172 6 5 162  6 
Besök   2) 14 372 65 8 217 3 71 
Övrig träff    7 252 11 8 212 24 19 
Årsmöte 1) 1 70  1 90  -22 

        
Delsumma 33 1258 82 29 1054 27 19 

        
Serieaktiviteter   3) 39 370  46 459  -19 

        
Totalt 72 1628  75 1513  8 

        
        

1) Båda åren: Ett extra årsmöte i samband med dansträff. Deltagarna redovisas som dansträff.  
2) Varav 4 repriser 2010 och 2 repriser 2009.      
3) Boule, naturvandringar, kortvandringar.      
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Kommentarer om verksamheten 
 
I slutet av året var antalet medlemmar 502 en ökning från föregående år då antalet var 492.  
Antalet deltagare vid föreningens aktiviteter har ökat betydligt sedan föregående år. Det stora 
intresset för föreningens besöksaktiviteter har gjort att vi genomfört fler repriser än 2009. 
Detta har också inneburit att antalet deltagare vid dessa aktiviteter blivit markant högre. Trots 
repriserna har vi beklagligtvis vid flera av aktiviteterna inte kunnat ge alla möjlighet att delta. 
Även vid resorna och ett par träffar har det inte gått att bereda plats för alla. Deltagareantalet 
vid serieaktiviteterna har minskat. Ett skäl är att kortvandringarna utgått under hösten (Lågt 
antal deltagare i förhållande till insatsen) och att sträng kyla som gjort att en naturvandring 
måst inställas.  
 
Höjningen av medlemsavgiften till 120 kr som föranleddes av den nya modell för 
föreningsstöd som Ericsson nu infört och låga administrativa kostnader har medfört att vi 
kunnat utöka subventioneringen av föreningens aktiviteter. I likhet med tidigare har 
subventioner i huvudsak utgått vid resor i Sverige, årsmöten och fester. Men även andra 
aktiviteter har nu kunnat subventioneras.  
 
Det absoluta flertalet av anmälningarna till våra aktiviteter kommer nu med e-post. Mycket få 
anmälningar har under året kommit in som telefonsamtal vid våra tisdagsjourer. Vi har därför 
avvecklat telefonjouren f.o.m. vårprogrammet 2011. Möjligheten att anmäla sig till aktiviteter  
via föreningens telefonsvarare kvarstår dock. Några planer på att avveckla den finns ej. 
  
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 
 

Ekonomiskt resultat 
 
Årets resultat blev ett överskott på 9 kSEK. Det egna kapitalet ökade därigenom till 97 kSEK. 
Ett frågetecken kvarstår. Det har inte kommit någon faktura för en aktivitet genomförd i 
början av november. Beräknad kostnad är 7 kSEK. 
Överskottet var inte budgeterat.Tvärt om skulle en del det egna kapitalet komma 
medlemmarna tillgodo i form av ökade subventioner, dvs lägre avgifter för aktiviteterna. 
Avgifterna har visserligen sänkts betydligt, men att det inte räckte för att minska kapitalet 
beror på medlemsökning, ändrade bidragsregler, svårighet att ändra avgifterna för mycket 
mellan vår- och höstprogram samt viss rationalisering av administrationen, se nedan. 
 
Avgiftshöjning, medlemsökning och ändrade bidragsregler 
 
Höjningen av medlemsavgiften till 120 kr budgeterades ge 14 kSEK ökad inkomst. 
Antalet betalande medlemmar blev redan under våren större än budgeterat. Inkomsten skulle 
alltså bli ännu större dels från medlemsavgifterna och dels för att Ericsson ändrade 
bidragssystemet. Bidraget per betalande medlem är oförändrat, men om en förening ökar 
medlemsantalet under året, så betalar Ericsson f.o.m. 2010 ut ett tilläggsanslag i slutet av 
året. Förut har en medlemsökning under ett år inte medfört ökat bidrag förrän året efter. 
Sammanlagt beräknades de senare faktorerna öka inkomsten med 10 kSEK över budgeterat 
belopp. 
Den slutliga ökningen blev 12 kSEK.  
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Fördelning av subventioner mellan aktivitetstyper 
 
AKTIVITET- SUBVENTION- FÖRDELN- DELTAGARE- SUBV. PER DELTAGARE- ( jfr 
2009) 
 
Dansträff- 9,3 kSEK- 9 %- 175 st- 53 kr- (55 kr) 
 
Fester- 39,1 kSEK- 39 %- 217 st- 180 kr- (110 kr) 
 
Resa, utflykt- 17,2 kSEK- 17 %- 172 st- 100 kr- (51 kr) 
 
Besök- 16,1 kSEK- 16%- 372 st- 43 kr- (14 kr) 
 
Övrig träff- 9,0 kSEK- 9 %- 252 st- 36 kr- (23 kr) 
 
Årsmöte- 9,6 kSEK- 9 %- 71 st- 135 kr – (137 kr) 
 
 
Rationalisering av administrationen 
 
Kostnader har sparats dels genom att medlemskorten slopats och dels genom att 
papperskopia av följebrevet till vårprogrammet inte skickats till medlemmarna som har e-
postadress. Detta har även underlättat styrelsens manuella arbete med distributionen. 
 
 
 

Bokslut 
 
 
BALANSRÄKNING 2010    

 Räkenskapsår: 10-01-01 - 10-12-31 
    
 2010-01-01  2010-12-31 
    
 Ing balans Period Utg balans 
TILLGÅNGAR    
    
Kassa 3 -2 1 
PlusGiro 62 -15 47 
Bank 179 -85 94 
    
SUMMA 244 -102 142 
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
    
Aktivitetsmedel (Eget kapital) -87 0 -87 
Årets resultat 0 -9 -9 
Aktivitetsskulder -22 22 0 
Förutbetalda medlemsavgifter -45 3 -42 
Övr upplupna kostn, förutbet intäkter -90 86 -4 
    
SUMMA -244 102 -142 
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RESULTATRÄKNING 2010    
Räkenskapsår: 10-01-01 - 10-12-31  kSEK 
   (1000 kr) 
INTÄKTER    
    
Aktiviteter Träffar  22 
 Fester  52 
 Årsmöte  1 
 Utflykter, resor 46 
 Besök  24 
 Övriga intäkter 3 
    
 Summa  147 
    
Bidrag och Medlemmar Bidrag Ericsson 96 
 Medlemsavgifter 58 
    
 Summa  154 
    
TOTALT   301 
    
KOSTNADER    
    
Aktiviteter och 
uppvaktningar Träffar  -40 
 Fester  -91 
 Årsmöte  -11 
 Utflykter, resor -63 
 Besök  -40 
 Övriga kostnader -3 
 Uppvaktning  1) -1 
    
 Summa  -248 
    
Administration Lokalhyra  -1 
 Kontor, kopior, tryck -3 
 Tele, data, post -12 
 Styrelsemöten -9 
 Konferenser -18 
 Övr.administration -1 
    
 Summa  -44 
    
TOTALT   -292 
    
Finansiella int.o. kostnader Ränteintäkter 0 
    
 Summa  0 
    
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 9 
    
NETTORESULTAT    9 
Not 

1) Uppvaktning vid begravningar och julgåvor. 
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Stockholm den 25 januari 2011. 
 
(Torvald Lundmark)    (Jan Stellan) 
Thorwald Lundmark     Jan Stellan 
 
(Sten Grusell)     (Jan Gars) 
Sten Grusell     Jan Gars 
 
(Erik Hoving)     (Arne Hultman) 
Erik Hoving     Arne Hultman 
 
(Inga-Britt Sträng) 
Inga-Britt Sträng 


