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1. Allmänt  
 
Vi överlämnar härmed verksamhetsberättelse för år 2021, klubbens trettionionde arbetsår. 
Verksamheten startade 1983 på initiativ av ERAs dåvarande VD Åke Lundqvist, som drog upp 
riktlinjer för verksamheten och då också angav klubbens namn.  
En klar förbättring beträffande genomförda aktiviteter gentemot 2020 har kunnat ske tack 
vare de genomförda vaccineringarna mot Corona. 
 

2. Styrelse och revisorer 
 
Styrelsen omvaldes vid det försenade årsmötet 2021 och består av 

 

Leif Lasson, ordförande  
Olov Hellström, vice ordförande och sekreterare 
Helene Klang Toivonen, kassör 
Bo Berglund, IT och webmaster 
Elisabeth Ernow-Patay, ledamot 
Hans Öhlund, ledamot 
Pieter Visser, ledamot 
Sören Ahlstedt, ledamot 
Margareta Ahlqvist, ledamot 
 
Styrelsen har haft 3 protokollförda möten under året, samtliga i lokaler utanför Ericsson. 
 
Klubbens revisorer har varit Carina Andersdotter och Per-Olof Kjellvard med 
Rolf Hedman som revisorssuppleant. 
 

3. Medlemmar, avgift 
 
Klubben hade 253 medlemmar i december 2021 (258 i december 2020) och avgiften har varit 
150 kr (oförändrad mot 2020). 
 
 

4. Ekonomi 
 
Till skillnad mot år 2020 har alltså ett relativt stort antal aktiviteter kunnat genomföras, vilket 
inneburit att årets budget i stort sett har uppnåtts. Däremot är kassan fortfarande välfylld på 
grund av resultatet 2020. 

Årsbokslut har upprättats. Resultatet har förts till kontot ”Eget kapital”. Räkenskaperna har 
överlämnats till revisorerna för granskning, och resultatet har godkänts.  
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5. Årsmöte 
 
Vi hade ingen möjlighet att genomföra något årsmöte på våren (vilket stadgarna föreskriver), 
men däremot var det (med vissa små restriktioner) möjligt på hösten, så 65 glada Veteraner 
fick för första gången på mycket länge träffas den 22 september. Eftersom inget årsmöte 
kunde avhållas under år 2020 så blev detta möte lite extra påkostat. 

 

6. Årets aktiviteter 
 
Som tidigare angivits lyckades vi genomföra ett rimligt antal möten (flest under hösten), så 
förutom två olika Stockholmsvandringar med guide hade vi två studiebesök hos Slussen, ett 
med Ericsson Seniorer samordnat besök hos Anders Hanser (arrangerat av oss), samt alltså 
både ett påkostat årsmöte och ett mycket uppskattat Julbord. Slussenbesöken visade sig så 
populära att ytterligare två sådana arrangerades tidigt 2022. 

 

 
7. Resor 

 
Inga resor ordnades under året. 

 

8. Hemsidan 
 
Vår hemsida har genom Bo Berglunds försorg hållits uppdaterad och är relativt välbesökt.  
 

9. Information 
 
Informationen på hemsidan har kompletterats med vårt Medlemsblad som utkommit med 4 
nummer. Vi har ju inte heller detta år kunnat utnyttja vår vanliga service med kopiering och 
utskick med hjälp av Ericsson, och därför har vi i allt högre grad utnyttjat mail som 
kommunikationsmetod och enbart sänt ut ett mindre antal blad per snigelpost.                      
Vår Facebookgrupp har dock inte använts i någon större omfattning. 

 

Stockholm i januari 2022 

 

Leif Lasson  Olov Hellström  Bo Berglund 
 

 

Helene Klang Toivonen   Hans Öhlund  Margareta Ahlqvist 
 

 

Elisabeth Ernow-Patay  Sören Ahlstedt Pieter Visser 


