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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2019-01-01 - 2019-12-31

Styrelsen har under året hållit 9 protokollförda möten på Sundbybergs museum. 

Årsmötet för verksamhetsåret 2018 hölls den 21 mars 2019 på Bällstabro Värdshus.
23 medlemmar var närvarande. Mötet föregicks av en intressant information av Nils 
Rosén på temat ”Getinge ett ledande företag inom intensivvård och kirurgi” 

På årsmötet redovisade styrelsen att det har varit svårigheter med att upprätthålla en 
korrekt medlemsmatrikel. Styrelsen har under året infört en ny rutin så 
förhoppningsvis skall det inte gå att betala medlemsavgiften, eller festen, två gånger eller 
inte alls utan att det upptäcks. Kontakt har också tagits med dem som missat 
medlemsavgiften men deltagit på festen.  Policyn är att om man inte har betalat avgiften 
på två år så upphör medlemskapet och man stryks från listan. 

15-årsjubiléet; Den 14 november gick den traditionsenliga höstfesten av stapeln, dock 
inte på vår tidigare restaurang utan på restaurang Arnest (fd Lorry). Den nya lokalen var 
kanske inte den mest handikappvänliga men bjöd på nostalgi. Maten och det musikaliska 
arrangemanget blev dock uppskattat. 70 medlemmar deltog.
Den restaurang vi tidigare utnyttjat har bytt ägare och har nu en ny inriktning som för 
oss innebar en mycket hög kostnad, långt över vår budget. 

 Arbetet med ovanstående har inte medgivit någon tid för planering av några andra 
aktiviteter.

Därutöver har klubben sedvanligt bl.a.
 samlat företagshistoriskt arkivmaterial (foton, m.m.)
 diskuterat kommande programverksamhet
 arbetat med klubbens matrikel
 arbetat med medlemsvärvning
 arbetat med webbsidan

Klubben hade vid årets slut 138 medlemmar (efter årets stora revision) 

Styrelsen tackar för det gångna året och önskar klubben och den nya styrelsen lycka till! 

Christer Sommar Inger Holmström Jan Persson 
Karin Skarnäs Mats Widén
Rolf Löfbom Göran Jergefalk Louise Johansson     
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Ledamöter för år 2019

         Mandattid

Ordförande Christer Sommar Omvald 2 år
------------------------------------------------------------- 

Ledamöter Janne Persson vice ordförande Kvarstår 1 år
Mats Widén Kvarstår 1 år
-------------------------------------------------------------
Inger Holmström Omvald 2 år

Karin Skarnäs kassör Omvald 2 år

-------------------------------------------------------------

Suppleanter Göran Jergefalk sekreterare Omvald 1 år
Louise Johansson Nyvald 1 år
Rolf Löfbom Nyvald 1 år

------------------------------------------------------------------------------------

Revisorer Kurt Bäckström Omvald 2 år
Roger Ingemarsson Kvarstår 1 år

Suppleant Stellan Abramsson Omvald 1 år
------------------------------------------------------------------------------------

Valberedning Lars Nyberg sammankallande Omvald 1 år
Per-Inge Strömberg Omvald 1 år              
Leif Åkerberg Omvald 1 år

-------------------------------------------------------------------------------------

Webbredaktör Lars Olsvenne Adjungerad till styrelsen           
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