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Årsmötet 2014 hölls den 20 november i William-Olsson-salen i Geohuset, Frescati. 
Närvarande var 36 medlemmar enligt närvaroförteckning. 
 
Årsmötesförhandlingarna leddes av Christer Lindgren med Gudrun Jeppesen som 
protokollförare.  
 
Efter den formella delen av årsmötet höll kvällens gästtalare, docent Louise Wallenberg, 
Centrum för modevetenskap, Stockholms universitet, ett föredrag med rubriken ”Mode och 
film: en spännande symbios”. 
Kvällen avslutades sedvanligt med en buffé på Fakultetsklubben. 
 
Styrelsen för arbetsåret har bestått av 
Rooney Magnusson, ordförande  (vald 2014 för 1 år) 
Christer Lindgren, vice ordförande  (vald 2014 för 2 år) 
Carmen Fernández, kassör  (vald 2014 för 2 år) 
Nina Weibull, sekreterare  (vald 2014 för 1 år) 
Margareta Svensén, styrelseledamot  (vald 2013 för 2 år) 
Kerstin Ryberg, suppleant  (vald 2014 för 1 år) 
Gudrun Jeppesen, suppleant (vald 2014 för 1 år) 
 
Ordinarie revisorer har varit Karl-Axel Boström och Inga-Lena Tofte. 
Revisorssuppleanter har varit Bengt Pernholm och Britta Schmidt (avled 25.4). 
Valberedning: Ola Brandberg (sammankallande), Anna-Lena Gemming och Erika 
Henriksson. 
 
Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden. Dessa har hållits i rum 445, 
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: 
-On 26.11.2014 Apotekarsocietetens Farmacihistoriska museum,Wallingatan 24-26. 
 
-Ti 3.2.2015 Anders Hansers kulturbiograf, Kommendörsgatan 28: Röd sol över Kina.  
 
-On 4.3.2015 Persisk afton. Kina Jacobsson. Hornsgatan 94. 
 



-Må 30.3.2015 Stuckatörens våning, David Bagares gata 10. 
 
-On 29.4.2015 Vandring på Södermalm, Öster om Götgatan. 
 
-Ti 5.5.2015 Thielska galleriet. Textilkonstnären Veronica Nygrens konst. 
 
-Må 11.5.2015 Boule. Frejgatan 37. Inställt. 
 
-To 21.5.2015 Vårutflykt med buss till Nynäs slott och Nyköping. 
 
-To 17.9.2015 Tumba Bruk. 
 
-To 1.10.2015 Boule. Beckomberga boulebana. 
 
-Må 12.10.2015 Rebusvandring. 
 
-On 21.10.2015 Millesgården. The Rise and Fall of Ingrid Bergman and Rise. 
 
 
Visserligen har vissa aktiviteter kunnat förenas med spontan promenad, men antalet 
organiserade vandringar under verksamhetsåret har varit det lägsta sedan vandringar 
introducerades 2005. 
 
Föreningens aktiviteter sedan grundandet 6.11.1991:  158 studiebesök på 130 olika platser,  
39 föredrag (varav 25 vid årsmöten), 25 utflykter , 77 vandringar fr o m 2005.  
 
SU VET hemsida (www.veteraner.su.se) uppdateras kontinuerligt betr. kommande aktiviteter. 
Under verksamhetsåret har gjorts 6 medlemsutskick med brev. Ett planerat erbjudande om e-
post som alternativt distributionssätt förberedes genom insamling av e-postadresser 
  
Antalet medlemmar är ca 175. Nya medlemmar värvas dels genom att personalavdelningen 
tillhandahåller förteckningar över blivande pensionärer, dels genom personliga kontakter. 
 
Föreningen disponerar genom universitetsförvaltningens tillmötesgående rum 445, 
Wallenberglaboratoriet, Frescati, med tillgång till datorutrustning och telefon. Föreningen får 
genom Tekniska byrån, SU, utan kostnad för kopiering och porto göra medlemsutskicken. 
Medlemmarna erhåller Universitetsnytt (Stockholms universitets tidning). Dessa förmåner är 
mycket uppskattade. 
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