
Seniorklubben SEB Stockholm

Verksamhetsberättelse för Seniorklubben SEB Stockholm 
verksamhetsåret 2020-01-01 – 2020-12-31. 

Styrelsen för SEB:s Seniorklubb i Stockholm får härmed avge följande berättelse för 
år 2020, klubbens trettiofemte verksamhetsår. 

Medlemsantal 

Antalet ordinarie/familjemedlemmar var vid årets slut var 1 720 personer, varav 452 
personer är associerade. 
  
Medlemsavgiften för år 2020 var kr 150 för ordinarie medlem och kr 225 för 
familjemedlemskap. 

Styrelsen har beslutat föreslå att det inte tas ut någon medlemsavgift för år 2021,          
med anledning av den fortsatt pågående pandemin. 

Styrelse och administration 

Styrelsen har sedan årsmötet 2019 haft följande sammansättning 

Ordförande   Christer Kindblom 
V Ordförande Sören Jonsson 
Kanslichef   Agneta Dahllöf   
V Kanslichef  Jan Pettersson 
Sekreterare   Johan Björlin 
V sekreterare Ulla Grip   
Redovisningsansvarig  Eva Patzelt   
V redovisningsansvarig  Jan-Olof Bergman 
Ledamot  Linda Aspelin 
Ledamot  Lars-Göran Göransson   
Ledamot  Kerstin Karlström 
Ledamot  Ulla Genander 
Ledamot  Inger Lundahl 
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Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden, varav ett administrativt 
möte, där de första i januari hölls på kansliet och resterande styrelsemöten hölls som 
ZOOM-möten via det digitala nätet. Det hölls inget årsmöte för seniorklubben med 
anledning av pandemin. 

På grund av pandemin har kansliet varit stängt under större delen av året.  

Enligt tidigare årsmötesbeslut utgår inget arvode för styrelseuppdragen.                   
Ej heller erhåller styrelsen någon ersättning från banken för arbetet i klubben.  

Seniorklubben har sedan maj 2017 flyttat till en tillfällig lokal på Dalvägen 14 i Solna. 
Klubben har ännu inte fått vetskap om när flytt till en mer permanent lokal kan ske. 

Revisorer 

Ordinarie revisor har varit Claes von Scheele med Kenneth Odemyr som suppleant.  

Valberedning 

Valberedningen har bestått av Britt-Marie André (sammankallande) och Monica 
Lönnqvist samt Agneta Dahllöf (adjungerande). 

Ekonomi 

Klubbens ekonomi är fortsatt god.  
Klubbens intäkter består av medlemsavgifterna och bidrag från banken.  
Största delen av bankens bidrag sker genom att banken står för hyran av vår lokal. 
Normalt sätt sker verksamheten i klubben via våra arrangemang och där 
deltagaravgifter förväntas täcka klubbens utgifter, men tyvärr har det inte kunnat 
genomföras några under 2020. 

Balans- och Resultaträkning bifogas verksamhetsberättelsen. 
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Information 

Det kom endast ut ett programblad avseende inplanerade aktiviteter under 2020, 
som sedan tyvärr tvingades ställa in på grund av pandemin. 

Styrelsens Tack 

Vår klubb är fortsatt i hög grad beroende av att enskilda medlemmar ställer upp, 
utan krav på ersättning, som funktionärer för att normalt sett leda och arrangera de 
olika verksamheterna inom klubben. Till dem vill styrelsen framföra stort tack! 

Till bankledningen vill styrelsen framföra sitt tack för den generösa attityd vi möter i 
vår verksamhet. 

Stort tack till Er alla! 

Styrelsen 
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