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Årsmötet hölls den 22 februari på Stockholms universitet i Geovetarhuset, Högbomsalen. I årsmötet
deltog 15 medlemmar. Till mötesordförande valdes Gunilla Danngård och till sekreterare Kerstin
Gille-Johnson.
Efter årsmötet underhöll två folkmusiker med spel och en kavalkad genom några av Sveriges
landskap. Därefter deltog de flesta närvarande i en buffé på Fakultetsklubben.
Styrelsen har från årsmötet bestått av de ordinarie ledamöterna Ellen Maal ordförande, Maria
Bobeck-Karlsson, Maria Caldeman, Anna-Lena Gemming, Ann Lorentz Baarman samt av ersättarna
Ulla Forsberg Fröman, Agneta Löfdahl och Klas Åmark.
Revisorer har varit Karl-Axel Boström och Anders Lomäng med Kerstin Gille-Johnson som ersättare.
Valberedningen har bestått av Birgitta Ornbrant sammankallande, Christer Lindgren, Lilly Johansson.
Styrelsemöten. Under 2018 har 10 protokollförda styrelsemöten hållits varav ett i januari av den
förra styrelsen.
Medlemmar. Den 31 december hade föreningen 92 betalande medlemmar. Utskick sker i huvudsak
via epost och i några enstaka fall med brevpost.
Aktiviteter. Styrelsen har arrangerat och erbjudit medlemmarna kulturella aktiviteter, guidade
visningar och vandringar, social samvaro och en längre vårutflykt. Under styrelseåret genomfördes
åtta aktiviteter enligt följande:
Bonnierska porträttsamlingen 8 mars, Riddarhuspalatset 18 april, Julitta Gård 22 maj, Boulespel i
Klockhusparken Beckomberga 7 juni, KTH visning av konst och arkitektur 26 september, Guidad
vandring i Äppelviken 4 oktober, Visning av Spökslottet 14 november, Visning av Nobelmuséet och
gemensam lunch 5 december.
Bidrag. Genom universitetsförvaltningens tillmötesgående disponerar styrelsen rum 445,
Wallenberglaboratoriet, Frescati med tillgång till datorutrustning. Styrelsen kan också kopiera och
göra medlemsutskick per post utan kostnad. Medlemmarna erhåller vidare efter önskemål
universitetets personaltidning Universitetsnytt.
Rekrytering. Styrelsen skickade under året ut ett rekryteringsbrev till presumtiva medlemmar utifrån
en lista från personalavdelningen på nyblivna och blivande pensionärer.
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