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FÖRENINGENS SYFTE

Vi ska verka för att den känsla av tillhörighet till ”Ericssonfamiljen”, som många upplever efter en lång 
anställning, ska få en naturlig fortsättning efter pensioneringen.
Vi försöker skapa en trivsam samvaro för medlemmarna. Programmet innehåller ett brett utbud av 
aktiviteter för att passa olika intressen.

ALLMÄN INFORMATION

Medlemsavgiften för 2008 är 100 kr.
Medlem får gärna ta med maka/make eller sambo på samtliga aktiviteter.

Ändringar och tillägg till programmet meddelas via hemsidan, kansliets telefonsvarare och vid  
aktiviteter.

Du som har e-postadress, meddela den till kontakt@ericssonseniorer.org. Du kan då få snabb  
information om tillkommande aktiviteter.

AKTIVITETER OCH BETALNINGSVILLKOR

Vid betalning använd helst plus- eller bankgiro. Aktiviteten ska vara betald och beloppet finnas på 
föreningens plus- eller bankgirokonto senast vid angivet sista betaldatum.  Beakta att betalning med 
betalningsorder via brevlåda tar ca tre arbetsdagar.

ÅTERBUD EFTER ANMÄLNINGSDATUM OCH VILLKOR FÖR ÅTERBETALNING 

Återbud efter anmälningsdatum meddelas till aktivitetsansvarig. Återbetalning av avgift kan endast 
ske vid sjukdom som anmäls senast dagen före aktiviteten. Fasta kostnader, som t.ex. resor, vilka är 
bindande för föreningen, kan inte återbetalas om ej ersättare insättes. Eventuell återbetalning eller 
överföring till annan aktivitet sker efter överenskommelse med den som är ansvarig för aktiviteten.

KANSLI OCH ADRESSER

Kansliet öppnar 19/8 och stänger 9/12 2008.
Kansliet är öppet tisdagar kl. 10.00 –12.00.
Besöksadress:  Älvsjövägen 50, ingång 17 A. Ring kanslitelefonen så öppnar vi.
Telefon           08-719 18 77
Konton  Plusgiro 72 24 24-9. Bankgiro 5745-9539
Hemsida         www.ericssonseniorer.org
E-postadress  kontakt@ericssonseniorer.org
Postadress     Ericsson Seniorer,  Ericsson AB,  ÄL/EAB/DXH/B, 125 82 Stockholm

Vad tycker du om Ericsson Seniorers verksamhet? Skicka in dina förslag på förbättringar och  
programpunkter till kontakt@ericssonseniorer.org eller kansliet.

Omslagsbilden föreställer LM Ericssons första telefon från 1878.



Ons. 13/8 Picknick i Hågelbyparken
Kl. 13:00 Samling vid grinden kl. 13:00. Matsäck och dricka medtages.   
 Dans 14:00 –17:00. Kostnad 70 kr som betalas vid entrén till   
 dansen. Buss 707 från Fruängen via Skärholmen och Alby.
 Ansvarig: Uno Pettersson, tel. 08-647 38 92

Tors. 14/8 Boulespel
 Vi fortsätter som tidigare på torsdagar.  
 Intresserade kontaktar Sten, tel. 08-650 41 96 eller 
 Solveig, tel. 08-710 42 11.

Tis. 19/8 Kansliet öppnar för säsongen
Kl. 10:00 Kansliet är bemannat på tisdagar 10:00 –12:00.
 När kansliet är obemannat ger hemsidan och telefonsvararen   
 information.

Mån. 1/9 Naturvandring i etapper   
 Vill du vara med i en grupp som vandrar på Sörmlandsleden?  
Första etappen planeras att börja i Nynäshamn och avslutas i  
Ösmo första september. Någon vecka senare börjar vi vandringen  
i Ösmo för att avsluta den i Hemfosa osv. Etapperna är mellan  
10 och 15 km och tar max. 7 timmar, med ett flertal pauser.  
Mobiltelefon och matsäck medtages. Denna aktivitet kräver att  
man är i god fysisk form och är klädd för att vandra i kuperad  
terräng och i skiftande väder. Vi tar oss till och från  
vandringslederna via kommunala samfärdsmedel. 
Ingen kostnad förutom resorna. 

Eftersom Ericsson Seniorer inte råder över höstens väder och inte 
över SL:s tidtabeller kommer slutgiltig information att läggas ut på 
webben och finnas på föreningens telefonsvarare dagen innan 
första etappen.

Kolla www.nihlen.nu/seniorerna eller kanslitelefonen 08-719 18 77 
den sista augusti efter kl. 15:00. Ingen anmälan krävs, det är bara att 
dyka upp enligt instruktioner på telefonsvararen eller webben.
Ansvarig: hans_nihlen@yahoo.com, mobil 0762-03 39 39.

augusti Respektera föreskriven tid för anmälan och betalning.
Meddela om du blir förhindrad att komma.

September Respektera föreskriven tid för anmälan och betalning.
Meddela om du blir förhindrad att komma.

 

 

September 
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Tis. 2/9         Bowling
Kl. 18:00       Intresserad av att spela bowling?

Vi ska försöka starta ett bowlinggäng under hösten. Intresserade 
träffas för att diskutera förutsättningarna. 
Plats: Gillestugan på Torkel Knutssonsgatan 31. T-bana Mariatorget 
uppgång Torkel Knutssonsgatan. Portkod meddelas vid anmälan.
Kaffe med dopp serveras för 20 kronor som betalas på plats. 
Intresserade kontaktar Birgitta eller Ove Wistemar senast 19/8,  
tel. 08 -84 75 47.

Ons. 3/9 Franska viner, ostar och småskuret
Kl. 18:00 Eftersom vinaftnar med provning och tilltugg blev övertecknade   
 tre gånger gör vi nu en ny vinprovning. Denna gång med temat   
 franska viner, ostar och småskuret. En vinkunnig berättar om det   
 vi skall prova och äta. Vi träffas på Reimersholme, Reimers-  
 holmgatan 45 i en föreningslokal som kallas ”Åttingen”.  
 Buss nr 40 norrifrån Odenplan, buss nr 66 söderifrån  
 Zinkensdamm.  
 Avstigning vid ändhållplatsen, gå tillbaka 50 m.  
 Antal deltagare max. 30  
 Subventionerat pris 175 kr  
 Anmälan senast 19/8  
 Betalning oss tillhanda senast 22/8 
 Ansvarig: Jan Stellan, mobil 070-221 99 33

Tors. 11/9 Månadsträff med dans och allsång
Kl. 14:00 Välkommen till en träff med gamla arbetskamrater och vänner.
OBS tiden Dans till Wahlén och Segeblad.
 Allsång – lotteri.
 Kaffe och kaka ingår.   
 Förfriskningar serveras till självkostnadspris.
 Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2, Hägerstensåsen.  
 Lokalen är handikappanpassad.
 T-bana 14 till Hägerstensåsen utgång mot Hägerstensåsen eller   
 buss 147 från Liljeholmen till Sedelvägen.
 Kostnad 50 kr som betalas på plats.
    

Respektera föreskriven tid för anmälan och betalning.
Meddela om du blir förhindrad att komma.

 

September 
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Respektera föreskriven tid för anmälan och betalning.
Meddela om du blir förhindrad att komma.

Ons. 24/9 Endagsresa till Västerås
Kl. 08:00 Vi startar från Telefonplan med buss längs E 18 mot Västerås,
 på vägen dit stannar vi i Enköping för förmiddagskaffe.  
 Väl framme börjar vi med ett besök vid ABB Robotics där vi får   
 information om industrirobotarnas utveckling, och även    
 får se dem i arbete.
 Efter besöket förflyttar vi oss till restaurang Magneten för lunch. 
 En guidad tur genom Västerås är nästa inslag i resan. Först
 till fots genom de äldsta delarna av stan, sen tar vi ut svängarna 
 lite, men då med bussen. Hemvägen tar vi över Hjulstabron mot
 Strängnäs. Eftermiddagskaffet är beställt på Kakslottet i 
 Taxinge. Vi kommer till Stockholm söderifrån för att minimera   
 trafikstörningarna.
 Resan avslutas kl.18:00.
 Startplats: Telefonplan, LM Ericssons väg 30 A.
 Max. antal deltagare 50
 Subventionerat pris 350 kr 
 Anmälan senast 2/9
 Betalning senast 5/9
 Ansvarig: Folke Karlsson, mobil 070-686 58 08.

Sön. 28/9 Ericssondagen på Gröna Lund
Kl. 11:00 Ericssondagen pågår fram till kl.19:00
 Biljetter kommer att säljas i Intresseföreningens butiker  
 i Stockholm. Biljetter säljs även vid Gröna Lunds entré.
 Mer info på fritidskommitténs hemsida. Länk dit finns på vår   
 hemsida.
 Kostnad för inträde 100 kr, barn 0-3 år gratis.  
 Ingen extra kostnad för åkattraktioner.

 

 
 

September 
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Ons. 1/10       Sötvattenslaboratoriet
Kl. 13:30 Det här blir ett besök i miljövårdens tecken. Fiskeriverkets               
 sötvattenslaboratorium vid Drottningholm ansvarar för forsknings-  
 och utvecklingsverksamhet rörande fisk och fiske i sjöar och   
 vattendrag. Speciellt intresse ägnas fisksamhällena i de stora  
 sjöarna och fjällområdet, lax, havsöring, ål och kräftor, hotade   
 arter samt övergödda sjöar och problem relaterade till    
 försurning och kalkning.
  Vi kommer att få en timmes presentation innehållande en  
 kort inledning om Fiskeriverket och därefter verksamheten vid   
 laboratoriet avseende provfisken, åldersanalys, hotade arter,   
 beståndsutveckling, fiskmärkning mm.    
                       Därefter följer en timmes rundvandring med besök i 
                       Åldersanalyslaboratoriet, där man visar hur åldern 
 på en fisk kan bestämmas genom att undersöka dess 
 fjäll och hörselben. Det Fiskgenetiska laboratoriet 
 kommer också att besökas, där man undersöker hur 
 fisk från andra länder kan anpassas till svenska fiske-
 vatten. I mån av tid görs även ett besök i akvariehuset.
 Besöket avslutas klockan 15:45.
 Plats: Sötvattenslaboratoriet, Stångholmsvägen 2, Drottningholm.  
 Vi samlas utanför entrén.
 T-bana till Brommaplan. Buss 323 mot Strömdal avgår klockan   
 13:20. Den har entimmestrafik, så det gäller att vara i tid.  
 Avstigning vid hållplats Sötvattenslaboratoriet.
 Max. antal deltagare 20
 Kostnad 50 kr som betalas på plats.
   Anmälan senast 16/9
 Ansvarig: Thorwald, mobil 070-555 70 93

Tors. 9/10 Höstfest
Kl. 17:30 När hösten är som vackrast, festar vi med god mat,  
 dryck och en svängom. 
 Välkomstdrink, trerättersmeny med öl/vatten, 2 glas vin samt   
 kaffe. Övriga drycker betalar du själv.
 Dans till Wahlén och Segeblad
 Plats: Restaurang Trekanten, Lövholmsvägen 29
 Tvärbanan till hållplats Trekanten  
 Subventionerat pris 200 kr                  
 Anmälan senast 23/9
 Betalning oss tillhanda senast 26/9 

oktober Respektera föreskriven tid för anmälan och betalning.
Meddela om du blir förhindrad att komma.
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oktober Respektera föreskriven tid för anmälan och betalning.
Meddela om du blir förhindrad att komma.

Sön. 12/10     Skulpturvandring, Västertorp
Kl. 13:00  Västertorps centrum och dess samling av skulpturer invigdes  
 2 oktober 1955 med pompa och ståt.
 Kung Gustav VI Adolf och drottning Louise hedrade invigningen   
 med sin närvaro.
 Fritz H Ericsson hade via Hägerstensåsens kulturella förening 
 donerat 16 skulpturer av kända konstnärer. Detta är en unik 
 samling i en förort. Här finns konst av bl.a. Eric Grate,  
 Liss Ericsson och Henry Moore. Gubben med geten av Allan   
 Runefelt är känd av de flesta Hägerstensbor.
 Det visade sig vara ett mycket bra exempel på en  
 leksaksskulptur. Det är många barn som tagit en ridtur på geten. 
 Numera har samlingen utökats till 21 skulpturer. 
 Denna samling av skulpturer och annan konst som donerades av  
 Hägerstensåsens kulturella förening på 1950-talet donerades   
 med övertygelsen om att konst och kultur har en viktig funktion   
 i samhället. Rundvandringen med guide tar ca 1,5 tim. Ca 1 km   
 promenad.
 Besöket avslutas ca 14:30.
 Efter vandringen dricker vi kaffe tillsammans.
 Vi samlas utanför T-banestation Västertorp utgång  
 Störtloppsvägen. 
 T-bana röda linjen mot Fruängen.
 Max antal deltagare 20
 Kostnad 40 kr inkl. kaffe. Betalas på plats.
 Anmälan senast 30/9.
 Ansvarig: Inga-Britt, mobil 070-551 39 83
   

Ons. 22/10 Teaterbesök
Kl. 19:00 Helafton – en upplevelse för alla sinnen opera BEL CANTO  
 – mat & vin på SpaghettiOperan Regina. 
 En föreställning i bästa ”Bel Canto” stil.
 Musik av Rossini, Donizetti, Puccini och Verdi med en  
 god portion humor och latinsk espri. Några men främmande   
 fåglar gästar aftonen.
 Plats: Drottninggatan 71A, Stockholm
 T-banan till Hötorget, kort promenad till Regina
 Max. antal deltagare 20
 Kostnad 595 kr för föreställning med mat (3-rätters meny,
 bordsvatten, kaffe).
 Egen dryck (vin) köps i baren före föreställningen.

 

forts. nästa sida

 

7



oktober Respektera föreskriven tid för anmälan och betalning.
Meddela om du blir förhindrad att komma.

Anmälan mellan 11 juni och 31 augusti till Birgitta Wulff 
0431-36 31 46, annars till 08-710 35 57 eller via e-post:  
birgitta.wulff@bredband.net
Anmälan och betalning Birgitta tillhanda senast 16/9 
Plusgiro 423 72 30-0/Birgitta Wulff
Skriv på talongen: namn, adress och medlemsnr + Regina 22/10 
Ansvarig: Margaretha, mobil 073-073 54 88.

Ons. 29/10    Allhelgonakyrkan
Kl. 13:00        Denna lilla träkyrka som ligger i Helgalunden på Södermalm stod  
 färdig 1918 och invigdes då av ärkebiskop Nathan Söderblom.
 Kyrkan började byggas av ”Sällskapet för främjandet av kyrklig   
 själavård”. 
 Den var tänkt att stå i 10 år och sedan ersättas av en 
 permanent stenkyrka. Kyrkan hör till Katarina församling. 
 Besöket varar ca 1 timme, guidad visning.  
 T-bana till Skanstull uppgång Allhelgonagatan/Blekingegatan.
 Gå till vänster på Götgatan sedan vänster in på Blekingegatan.   
 Max 30 deltagare 
 Kostnad 25 kr som betalas på plats.   
 Anmälan senast 14/10
 Ansvarig: Jan Gars, mobil 073-378 74 78
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Mån. 3/11    Kjoltygens Vävateljé
Kl. 13:45 Kom och besök en levande textilateljé. Den drivs av två  
  konsthantverkare, som formger, tillverkar och säljer konst och   
  konsthantverk t.ex. bilder, mattor, draperier, filtar och dukar.
  Vi börjar med en kopp kaffe under vilken GunGun Malm och 
  Eva Tunåker berättar om sin verksamhet och visar sitt hantverk. 
  Därefter kan vi få demonstration av kardning, spinning, vävning 
  och tovning. I butiken finns också växtfärgade garner, broderier, 
  tovade hattar och tofflor och handtryckta dukar.
  Besöket avslutas klockan 15:30
  Plats: S:t Martins Stall, Prostvägen 17, Solna.  
  Det ligger mitt emot Solna kyrka.
  Buss 3, 73, 77, 505 hpl. Prostvägen. Buss 507, 508  
  hpl. Solna kyrka. Buss 59, 70, 607 hpl. Karolinska sjukhuset.
  Max. antal deltagare 20
  Kostnad 25 kr, som betalas på plats.  
  Anmälan senast 21/10.
  Ansvarig: Sten, mobil 070-692 82 11

Mån. 10/11 Lär dig skriva och surfa på dator – del 1 av 2
Kl. 14:00        Vår medlem Edeltraud Hacker-Nilsson ger oss en nybörjarkurs   
  i hur man använder en persondator. Du får lära dig att    
  starta datorn, hitta bland programmen, skriva en    
  enkel text och hämta information på Internet. Kursen    
  omfattar två eftermiddagar, den 10 och 17 november.  
  Ca 2 ½ timmar varje gång.  Varje elev disponerar en dator   
  under kurstimmarna. Handledare kommer att bistå med  
  individuell handledning.
  Besöket avslutas klockan kl. 17:00.  
  Plats: Datorklubben EDKX klubblokal hos Ericsson, 
  Götalandsvägen 230, Älvsjö.
  Pendeltåg till Älvsjö station. Därifrån 5 minuters promenad
  eller buss 144, 161, 163 eller 173 till hållplats Älvsjögården.
  Max. 12 deltagare.
  Kostnad 100 kr som också ger medlemskap i datorklubben.
  För det har man möjlighet att komma till lokalen och träna 
  varje onsdag eftermiddag. Man är också berättigad att köpa
  tekniska produkter till reducerat pris.
  Anmälan senast 28/10.
  Betalning oss tillhanda senast 31/10.
  Ansvarig: Arne, mobil 070-375 42 53. 

november Respektera föreskriven tid för anmälan och betalning.
Meddela om du blir förhindrad att komma.
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Torsd. 13/11 Månadsträff med dans och info om vad som händer på Ericsson
Kl. 14:00 
OBS tiden     Välkommen till en träff med gamla arbetskamrater och vänner.
  Dans till Wahlén och Segeblad. 
  Information om vad som händer på Ericsson. 
  Kaffe och kaka ingår.    
  Förfriskningar serveras till självkostnadspris.
  Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2, Hägerstensåsen.   
  Lokalen är handikappanpassad. 
  T-bana 14 till Hägerstensåsen utgång mot Hägerstensåsen eller   
  buss 147 från Liljeholmen till Sedelvägen.
  Kostnad 50 kr som betalas på plats.

Mån. 17/11 Lär dig skriva och surfa på dator – del 2 av 2
Kl. 14:00 Fortsättning på kursen den 10 november.
  Ansvarig: Arne, mobil 070-375 42 53 

Ons. 19/11 Resa med Ålandsbåt
Kl. 17:00 Flera av föreningens medlemmar har under några år vid olika   
  tider åkt till Åland med Birka Cruises.
  Information om detta har skett med mun mot munmetoden. Nu   
  utvidgar vi den informationen och inför den i höstens    
  program. Kom med och bada, sola, få massage och handla   
  saker du tycker om till jul! I priset ingår del i tvåbäddshytt samt   
  julbuffé inklusive vin och öl.
  Båten kommer tillbaka nästa dag kl. 15:45.
  Vi träffas i terminalen bottenplanet senast kl. 17:00. 
  T-bana till Slussen, sedan går man ca 300 meter 
  längs Stadsgårdskajen till båten.
  Max. 40 deltagare
  Kostnad 440 kr
  Anmälan senast 7/10
  Betalning oss tillhanda senast 17/10
  Ansvarig: Jan Gars, mobil 073-378 74 78
  

 

november Respektera föreskriven tid för anmälan och betalning.
Meddela om du blir förhindrad att komma.
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Tis. 25/11  Julmarknad i Lübeck
  Upplev julmarknaden i Lübeck sista veckan i november. 
  Två övernattningar planeras. Preliminärt datum för utresa 
  är 25/11 och för hemresa 27/11. Tiderna beror på tillgång 
  på flyg och hotell.
  Detta är inte en paketresa från någon resebyrå. Vi skapar 
  en planeringsgrupp med intresserade som träffas två gånger 
  innan avresan. Gruppen förbereder resan genom att några 
  kollar flygtider, några kollar hotell och några kollar turist-
  aktiviteter. Vi reser i grupp men var och en bokar och betalar 
  sin egen resa och hotellrum. Tanken är att det ska bli billigt. 
  Kom till ett planeringsmöte! Under mötet kommer vi att planera   
  besöket och de som så önskar kan hitta någon att dela hotellrum  
  med. Efter ett uppföljningsmöte, får var och en boka flyg   
  och hotell. Den som vill ha en reseförsäkring ordnar det själv.
  Kostnaden tror vi kommer att i ligga under två tusen med  
  lågprisflyg och lågprishotell.
  ”Staten, det är jag”, sa en gång Ludvig XIV av Frankrike.  
  I Ericsson Seniorer säger vi ”resebyrån, det är vi”!

  Kom till ett planeringsmöte 18 juni kl.15:00, på  
  Torkel Knutssonsgatan 31. T-bana till Mariatorget, utgång Torkel   
  Knutssonsgatan. Anmälan till planeringsmötet direkt till Hans.
  Ansvarig: Hans_nihlen@yahoo.com, mobil 0762-03 39 39.

  

november Respektera föreskriven tid för anmälan och betalning.
Meddela om du blir förhindrad att komma.
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december Respektera föreskriven tid för anmälan och betalning.
Meddela om du blir förhindrad att komma.

Tors. 4/12   JO - Riksdagens ombudsmän
Kl. 09:45 JO är förkortningen för Justitieombudsman. Namnet på själva   
  institutionen är Riksdagens ombudsmän.
  Regler om JO finns i vår grundlag sedan 1809. Regeringen kan   
  inte lägga sig i JO:s arbete. JO ska kontrollera att domstolarna   
  och statliga och kommunala myndigheter följer våra lagar. Det   
  gör man genom att arbeta med anmälningar som allmänheten   
  skickar in till JO. När man skriver och klagar till JO kallas   
  det för att man gör en JO-anmälan. JO bestämmer själv    
  om en anmälan ska prövas. JO kan också själv bestämma om   
  man ska ta upp en fråga som verkar intressant.
  JO:s beslut är bara rekommendationer men myndigheterna  
  brukar följa JO:s rekommendationer. Om JO misstänker att   
  någon gjort ett allvarligt fel i sitt arbete kan JO väcka åtal   
  mot den personen. Det händer sällan men vetskapen betyder   
  mycket för JO:s auktoritet.
  Besöket varar 1,5 – 2 timmar beroende på antalet frågor.
  Plats: Västra Trädgårdsgatan 4. Gatan är en parallellgata till   
  Regeringsgatan. 
  T-bana till Kungsträdgården uppgång mot Gallerian.
  Max. antal deltagare 25
  Ingen kostnad
  Anmälan senast 18/11
  Ansvarig: Erik, mobil 073-695 22 50

Tis. 9/12 Kansliet stänger för säsongen

Tors. 11/12 Julbuffé
Kl. 17:00 Välkomstdrink, julbord, öl/vatten samt kaffe och kaka.
  Övriga drycker betalar du själv.
  Dans till Wahlén och Segeblad.
  Plats: Väderkvarnen,  
  Brunnsgatan 26
  T-bana till Hötorget, utgång mot Tunnelgatan. Tag  
  rulltrappan eller hissen upp till  
  Malmskillnadsgatan och gå sedan till höger.
  Subventionerat pris 250 kr
  Anmälan senast 25/11 
  Betalning oss tillhanda senast 28/11
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Tis. 13/1 Kansliet öppnar för säsongen
Kl. 10:00 Kansliet är bemannat på tisdagar 10:00 – 12:00.
  När kansliet är obemannat ger hemsidan och telefonsvararen   
  information.

Tors. 15/1 Julgransplundring
Kl. 14:30 Dans till Arne Fernlöfs duo. 
  Kaffeservering. Påse till alla. 
  Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2, Hägerstensåsen.
   Lokalen är handikappanpassad.
  T-bana 14 till Hägerstensåsen utgång mot Hägerstensåsen
  eller buss 147 från Liljeholmen till Sedelvägen.
  Kostnad 50 kr som betalas på plats.

Tis. 20/1 Ericssons historia
Kl. 13:30 Kom och hör Christer Malm berätta om LM Ericssons historia
  från starten 1876 och fram till 2000-talet. Korta nedslag i   
  bolagets historia från att ha varit materielleverantör på    
  fast telefoni via ”totalt” telekombolag till att vara leverantör av  
  mobiltelefoni.
  Efter föredraget blir det kaffeservering.  
  Aktiviteten avslutas ca 15:30.
  Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2, Hägerstensåsen.
  Lokalen är handikappanpassad.
  T-bana nr 14 till Hägerstensåsen, utgång mot Hägerstensåsen   
  eller buss 147 från Liljeholmen till Sedelvägen. 
  Max. antal deltagare 50
  Ingen kostnad
  Anmälan senast 13/1
  Ansvarig: Jan Stellan, mobil 070-221 99 33

  

januari Respektera föreskriven tid för anmälan och betalning.
Meddela om du blir förhindrad att komma.
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Årsmöte med Ericsson Seniorer 2008-02-21

Plats: Medborgarhuset, Hägerstensåsen

92 röstberättigade medlemmar hade hörsammat kallelsen till årsmötet.

§ 1 Ordföranden Hans Nihlén öppnade mötet och hälsade välkommen.
§ 2 Till ordförande för mötet valdes Folke Karlsson.
§ 3 Till sekreterare för mötet valdes Erik Hoving.
§ 4 Till justeringsmän för mötet valdes Bibbi Farman och Sten Sölvemark.
§ 5 Fastställdes att mötet utlysts i behörig ordning.  
§ 6 Dagordningen för mötet antogs.
§ 7 Verksamhetsberättelsen för år 2007 föredrogs och godkändes av mötet.
§ 8 Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.
§ 9 Resultat- och balansräkningarna godkändes av mötet.
§ 10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.
§ 11 Mötet godkände verksamhetsplan och budget för år 2008. 
§ 12 Medlemsavgiften för år 2009 fastställdes till oförändrade 100 kr.
§ 13 Val av styrelse:

Ordförandeval: Hans Nihlén hade p.g.a.visstidsanställning bett att få frånträda ordförandeskapet,  
men lovat kvarstå i styrelsen.  
Till ordförande valdes Thorwald Lundmark (fyllnadsval 1 år).

Till övriga ledamöter valdes:  
Jan Gars på två år (omval).  
Erik Hoving på två år (omval).  
Inga-Britt Sträng på två år (nyval).

Till suppleanter valdes:  
Margit Ohlsson på ett år (nyval).  
Jan Stellan på ett år (nyval).

Ledamöter med kvarstående mandattid:  
Arne Hultman.  
Sten Grusell.  
Hans Nihlén.

§ 14 Val av revisorer
Till revisor valdes:  
Folke Karlsson på två år (nyval).
Till revisorssuppleant valdes:  
Bibbi Farman på ett år (nyval)
Revisor med kvarstående mandattid:  
Göthe Johansson.

§ 15 Till valnämndsledamöter valdes:
Gunnel Backman på ett år (omval), sammankallande.
Bengt Kärrström på ett år (omval).
Leif Östling på ett år (omval).

§ 16 Motioner och propositioner 
Till årsmötet hade inkommit en motion från Rolf Ekengren med fem yrkanden med  
nedanstående innebörd och av mötet tagna beslut:

1.  Överför medel ur budgeten för att återuppta månadsträffarna.  
 Yrkandet avslogs på styrelsens förslag med hänvisning till det resultat som den vid  
 årsmötet utdelade enkäten skulle ge.  

2.  Annonsera i stockholmspress för att värva fler medlemmar.  
 Yrkandet avslogs på styrelsens förslag med hänvisning till att detta skulle bli alltför kostsamt.  
 Värvning sker idag genom personliga brev till pensionärer som lämnar Ericsson.
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3.  Planera fler endagsutflykter.  
 Yrkandet avslogs på styrelsens förslag med hänvisning till det resultat som den vid årsmötet utdelade  
 enkäten skulle ge.

4.  Frågar medlemmarna om man vill att föreningen ska fortsätta sin verksamhet.  
 Yrkandet flyttades att behandlas som en separat punkt senare under mötet.

5.  Fråga medlemmarna om de accepterar en höjning av årsavgift och avgift till månadsmöten.
 Yrkandet avslogs på styrelsens förslag. Erfarenheten har visat att en höjning av medlemsavgiften kom  
 mer att medföra en minskning av antalet medlemmar och därmed försämra föreningens ekonomi. Även   
 höjning av avgiften för månadsträffarna hade skett tidigare med starkt manfall som följd. 
    
Enkätens resultat kommer att redovisas på hemsidan och vid kommande aktiviteter.

Styrelsen presenterade tre propositioner:
  
1.  För slutligt godkännande den vid föregående årsmöte antagna ändringen av  stadgarna innebärande att  
 § 4 Föreningens inriktning blir ny § 2 samt att som § 4 införs att medlemsavgift, som betalas av ny    
 medlem under november och december även får gälla som avgift för det kommande året, en sedan länge  
 tillämpad praxis. Mötet antog propositionen.

2.  En komplettering av stadgarna i hittillsvarande § 13, Upplösning av föreningen, med den tillkommande   
 texten: ”Föreningen kan upplösas efter beslut med minst ¾ majoritet vid två på varandra  
 följande ordinarie årsmöten”. Mötet antog propositionen. För att träda i verkställighet krävs att  
 propositionen också antas vid nästkommande årsmöte.

3.  Ett förslag att utse Solveig Aas till hedersmedlem. Mötet antog propositionen

§ 17 Ansvar för aktiviteter

Mötesordföranden ställde frågan om några medlemmar kunde åta sig att hjälpa styrelsen genom att ansvara för 
aktiviteter.
Bengt Kärrström påpekade att ett antal medlemmar tidigare erbjudit sig att hjälpa till, men aldrig blivit  
tillfrågade. Mötesordföranden svarade att det den gången handlade om möbelflyttning m.m. i samband med fester, 
som numera ordnas under andra förutsättningar.
Bibbi Farman sade då, att hon tillsammans med Gunnel Backman och Hasse Nygren kunde tänka sig att svara för 
månadsträffarna.
Mötesordföranden tackade för detta och konstaterade att med den förutsättningen kan nog månadsträffarna 
återkomma i höst.
 
§ 18 Föreningens fortsatta existens

Med anledning av den inlämnade motionen ställdes frågan om föreningen skall fortsätta sin verksamhet. Frågan 
besvarades med ja. Beslutet var enhälligt.

§ 18  Årsmötets avslutning

Mötesordföranden förklarade årsmötet avslutat och tackade de närvarande för visat intresse.      

(Erik Hoving) (Folke Karlsson)      
Erik Hoving Folke Karlsson            
Sekreterare Ordförande

Justeras 
(Bibbi Farman) (Sten Sölvemark)
Bibbi Farman Sten Sölvemark



Styrelsen 

Ordinarie 

Thorwald Lundmark, ordförande tfn 08-774 77 51

Hans Nihlén, vice ordförande tfn 08-644 46 98

Erik Hoving, sekreterare  tfn 08-777 55 34

Sten Grusell, kassör tfn 08-650 41 96

Arne Hultman, dataansvarig tfn 08-99 72 83

Inga-Britt Sträng, klubbmästare  tfn 08-88 99 42

Jan Gars, reseansvarig  tfn 08-778 46 97

Suppleanter

Margit Ohlsson tfn 08-774 55 86

Jan Stellan  tfn 08-720 29 58

Adjungerad till styrelsen

Margaretha Nilsson tfn 08-19 84 47

Revisorer

Göthe Johansson tfn 08-531 712 17

Folke Karlsson tfn 08-603 88 21

Bibbi Farman, suppleant tfn 08-669 39 65

Valnämnd

Gunnel Backman, sammankallande tfn 08-446 41 42

Bengt Kärrström tfn 08-531 922 77

Leif Östling tfn 08-84 56 57

Från vänster:  
Inga-Britt, Sten, Erik, Thorwald, Jan S, 

Margit, Jan G, Arne och Hans

 


