
Seniortandläkarföreningen SENT i GÖTEBORG. 

 

Verksamhetsberättelse för 2020. 

 

Styrelsen för SENT har under året bestått av följande medlemmar: Ordförande Eva Behrens, 

vice ordförande Anders Jonsson, sekreterare Ingegerd Wieslander, vice sekreterare Annika 

Milleding, skattmästare Birger Rockler, vice skattmästare Bertil Hager, klubbmästare Ann-Marie Lindvall, 

vice klubbmästare Marianne Nilsson, webbmaster och IT- ansvarig Berndt- Göran Isberg. 

Ledamot: Ingvar Olemyr. 

Adjungerade: Bernt Andersson, Marianne Ericsson, Göran Wennerberg. 

Revisorer: Sören Sagne, Ove Sjöström, Jan Ahlqvist (suppleant). 

Valnämnd: Margaretha Lindqvist, Birgitta Petersen. 

Ekonomi: Föreningen hade vid årets slut 122.794 kr innestående på konton. (Se www.sent.nu och klicka på 

fliken Verksamhet/Årsmöte/Balans- och Resultaträkning). 

Medlemsantalet: Föreningen hade vid årets slut 230 medlemmar. 

Medlemsavgiften: Årsavgiften var 175 kr. 

Styrelsemöten: Styrelsen har haft två protokollförda möten: 13 januari, 21 oktober. 

Mötesverksamheten: Föreningen planerade fyra arrangemang. När vårprogrammet hade färdigställts 

skickades det ut per post för sista gången. Det lades ut på hemsidan www.sent.nu och på facebook-sidan 

SENT Seniortandläkarna Väst. Samtliga medlemmar informerades per mail (eller per post till dem som så 

önskat). Inför de båda första arrangemangen utgick dessutom påminnelse per mail. 

 

Kenya- en annorlunda tandläkarupplevelse: 6 februari samlades 32 deltagare på GTS för att få uppleva 

Berndt-Göran Isbergs volontärarbete i Kenya. Efterföljande lunch i festvåningen. 

 

Årsmötet ägde rum 9 mars på GTS. Efter mötesförhandlingar föredrag av fågelexperten Jan 

Stenberg. Avslutande middag i festvåningen för de 48 deltagarna. 

 

Kriminologisk stadsvandring genom 1800-talets Majorna 16 april samt 

Vårutflykt med buss till Gränna och Visingsö 12 maj inställdes p.g.a. den rådande pandemin. 

Något höstprogram kunde inte heller genomföras. 

 

Extra medlemsmöte hölls digitalt 2 december: Förslag till ändring i lydelsen av § 7 i föreningsstadgarna 

antogs. Föreslås att beslutas vid årsmötet 2021. 

Fyllnadsval till styrelsen genomfördes enligt valnämndens förslag: Klubbmästare: Marianne 

Nilsson som valdes efter Ann-Marie Lindvalls bortgång. Vice IT- ansvarig: Birgitta Petersen. Vice 

klubbmästare: Marita Glansin, som valdes efter Ingvar Olemyr, som efter 27 år i styrelsen avsagt sig sin post 

som ledamot. Ingvar kommer att adjungeras till styrelsen. 

Valnämnden: Stig-Olof Eriksson. 

Samtliga fyllnadsvaldes fram till årsmötet 2021. 

 

Bridgeklubbens tisdagsträffar pågick under januari och februari. 

Filmklubben hade två sammankomster (januari och februari). 

Litteraturcirkeln hade tre sammankomster (januari, februari och mars). 

Pilates pågick utomhus i Slottsskogen hela året ända till veckan före jul. 

 

Göteborg den 1 januari 2021. 

 

 

Ingegerd Wieslander, sekreterare                                   Eva Behrens, ordförande 
 

http://www.sent.nu/
http://www.sent.nu/

