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Årsmötet 2013 hölls den 20 november i William-Olsson-salen i Geohuset, Frescati. 
Närvarande var 34 medlemmar enligt närvaroförteckning. 
 
Årsmötesförhandlingarna leddes av Sven Rydberg med Kerstin Gille-Johnson som 
protokollförare.  
 
Efter den formella delen av årsmötet höll kvällens gästtalare, Per Larsson, redaktör för 
Stockholms universitets interntidning Universitetsnytt, ett föredrag med rubriken 
”Universitetet genom redaktörsögon”. Kvällen avslutades sedvanligt med en buffé på 
Fakultetsklubben. 
 
Styrelsen för arbetsåret har bestått av 
Rooney Magnusson, ordförande  (vald 2013 för 1 år) 
Regina Hansson, vice ordförande  (vald 2012 för 2 år) 
Bengt Pernholm, kassör  (vald 2012 för 2 år) 
Anders Lomäng, sekreterare  (vald 2013 för 2 år) 
Margareta Svensén, styrelseledamot  (vald 2013 för 2 år) 
Carmen Fernández, suppleant  (vald 2013 för 1 år) 
Kerstin Ryberg, suppleant  (vald 2013 för 1 år) 
 
Ordinarie revisorer har varit Karl-Axel Boström och Anna-Britta Lundström. 
Revisorssuppleanter har varit Britta Schmidt och Inga-Lena Tofte. 
Valberedning: Ola Brandberg (sammankallande), Anna-Lena Gemming och Erika 
Henriksson. 
 
Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden. Dessa har hållits i rum 113, 
Wallenberglaboratoriet. 
 
I programarbetet har styrelsen arbetat efter linjen att söka erbjuda aktiviteter som i allmänhet 
inte är lätt tillgängliga för den enskilde. Samtidigt som utbudet av intressanta tänkbara första 
gångs-aktiviteter är stort medför det regelbundna tillflödet av nya medlemmar att attraktiva 
aktiviteter bör upprepas med viss periodicitet.   
 
Sammankomster för föreningens medlemmar har förevarit enligt nedan: 
-To 5.12.2013 Anders Hansers kulturbiograf, Kommendörsgatan 28: Stockholm sedan 50-
talet (Från Klara till City, Lennart af Petersens Östermalm och Vällingby) 
 
-Ti 14.1.2014 Stockholms Stora Synagoga, Wahrendorffsgatan 3. 
 
-On 5.2.2014 Rörstrands slott, Rörstrandsgatan 5. 



 
-Må 3.3.2014 Det nya Studenthuset i Frescati. 
 
-Ti 8.4.2014 Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden. 
 
-Ti 27.5.2014 Vårutflykt med buss till Wij trädgårdar i Ockelbo. 
 
Under verksamhetsåret återstår 
-On 29.10.2014 Stigbergets borgarrum, Fjällgatan 34. 
 
Vandringar (5 av dessa under ledning av föreningsmedlemmar) 
-Ti 22.4.2014 Vandring runt Birkastan och fika på Birkagården (Marie Ekblad, arkitekt) 
 
-Ti 6.5.2014 Från Karlaplan genom Diplomatstaden fram till museerna (Kerstin Ryberg) 
 
-Må 12.5.2014 Björkhagen och Hammarbyhöjden (Rooney Magnusson) 
 
-To 18.9.2014 Från Högalid via Skinnarviksbergen till Mariatorget (Britta Alsterman) 
 
-On 24.9.2014 Trädvandring i Frescati (Gunvor Larsson, Bergianska trädgården) 
 
-Må 6.10.2014 Från Fredrika Bremer till Ellen Key, en stadsvandring med kvinnotema 
(Rooney Magnusson) 
 
-Ti 14.10.2014 Norr Mälarstrand från Stadshuset till Västerbron (Anders Lomäng) 
 
Föreningens aktiviteter sedan grundandet 6.11.1991:  151 studiebesök på 127 olika platser,  
14  föredrag, 24 utflykter (vanligen på våren), 75 vandringar fr o m 2005.  
 
SU VET hemsida (www.veteraner.su.se) uppdateras kontinuerligt betr. kommande aktiviteter. 
Under verksamhetsåret har föreningens hemsida erhållit en förbättrad exponering på 
Stockholms universitets hemsida. 
  
Antalet medlemmar är ca 190. Nya medlemmar värvas dels genom att personalavdelningen 
tillhandahåller förteckningar över blivande pensionärer, dels genom personliga kontakter. 
 
Föreningen disponerar genom universitetsförvaltningens tillmötesgående rum 113, 
Wallenberglaboratoriet, Frescati, med tillgång till datorutrustning och telefon. Föreningen får 
även disponera kopierings- och frankeringsutrustning. Medlemmarna erhåller Universitetsnytt 
(Stockholms universitets tidning). Dessa förmåner är mycket uppskattade. 
 
Stockholm i oktober 2014 
 
 
 
Rooney Magnusson                      Regina Hansson                     Bengt Pernholm              
 
 
 
Anders Lomäng                            Margareta Svensén 


