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Årsmötet 2012 hölls den 15 november i De Geer-salen i Geohuset, Frescati. 
Närvarande var 37 medlemmar enligt närvaroförteckning. 
 
Årsmötesförhandlingarna leddes av Sten Schager med Regina Hansson som protokollförare.  
 
Efter den formella delen av årsmötet höll kvällens gästtalare, Eva Sverremark, Immunologi 
vid Wenner-Grens institut, ett föredrag ”Hur bakterie och virus kan påverka allergier”. 
Kvällen avslutades sedvanligt med en buffé på Fakultetsklubben. 
 
Styrelsen för arbetsåret har bestått av 
Rooney Magnusson, ordförande  (vald 2012 för 1 år) 
Regina Hansson, vice ordförande  (vald 2012 för 2 år) 
Bengt Pernholm, kassör  (vald 2012 för 2 år) 
Anders Lomäng, sekreterare  (vald 2011 för 2 år) 
Margareta Ruge Svensén, styrelseledamot (vald 2011 för 2 år) 
Carmen Fernández, suppleant  (vald 2012 för 1 år) 
Kerstin Ryberg, suppleant  (vald 2012 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), Anne Falkeblad och Sten Schager. 
 
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: 
-Ti 4.12.2012 Den Hellnerska glassamlingen i Spökslottet, Drottninggatan 116. 
 
-Ti 19.2.2013 Svenska Akademien, Börshuset vid Stortorget. 
 
-Ti 19.3.2013 Södra Bankohuset, även kallat Gamla riksbanken, Järntorget. Grupp 1. 
 
-To 11.4.2013 Södra Bankohuset. Grupp 2.  
 
-On 22.5.2013 Vårutflykt med buss till Vadstena. 



 
-Må 16.9.2013  Skolmuseum, Klasrovägen 61 (Sollentunas första fasta skola från 1804, visad 
av Bengt Pernholm).  
 
-Ti 15.10.2013 Afrikanska mästerverk. Utställning i Bergrummet på Skeppsholmen. 
 
Under verksamhetsåret återstår 
-Ti 5.11.2013  Hagströmerbiblioteket. Bok- och medicinhistoriskt forskningsbibliotek i 
världsklass, knutet till Karolinska Institutet och inrymt i Gamla Haga Tingshus, Solna. 
 
De 2005 introducerade stadsvandringarna bör kanske snarare kallas vandringar eftersom olika 
typer av vandringar eftersträvas. Vi är medvetna om att antalet vandringar i år är det lägsta 
hittills. Ca 10 deltagare vid var och en av vandringarna, oftast ledda av föreningsmedlemmar.  
-Ti 23.4.2013 Hantverksvandring i Gamla stan. Besök hos skomakare, skyltmakare, 
cykelreparatör och modist. 
 
-Må 13.5.2013 Alla dessa SU-adresser (och inte minst Stockholms högskole-adresser). 
Nostalgisk vandring i innerstan (Rooney Magnusson). 
 
-To 30.5.2013 Brunnsviken halvrunt, längs Hälsans stig (Rooney Magnusson). 
 
-Må 16.9.2013 Naturreservatet Östra Järvafältet i Sollentuna (Bengt Pernholm). 
 
-To 10.10.2013 Riddarholmen (Britta Alsterman). 
 
 
Föreningens aktiviteter sedan grundandet 6.11.1991:  145 studiebesök på 120 olika platser, 39  
föredrag, 23 utflykter (vanligen på våren), 68 vandringar fr o m 2005.  
 
SU VET hemsida (www.veteraner.su.se) uppdateras kontinuerligt betr. kommande aktiviteter. 
Under verksamhetsåret har föreningens stadgar lagts ut på hemsidan. 
  
Antalet medlemmar är ca 190. Nya medlemmar värvas dels genom att personalavdelningen 
tillhandahåller förteckningar över blivande pensionärer, dels genom personliga kontakter. 
Underlaget ökar successivt genom att universitetet de senaste åren dels inkorporerat f d 
Lärarhögskolan, dels genom att olika fristående forskningsinstitut överförts till universitetet. 
 
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 2013 
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