
 Seniortandläkarföreningen  SENT i GÖTEBORG. 

 

Verksamhetsberättelse för 2021. 

 

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 
Marianne Nilsson, vice klubbmästare Marita Glansin, webbmaster och IT- ansvarig BeGe 
Isberg, vice webbmaster och vice IT- ansvarig Birgitta Petersen. 
Adjungerade: Bernt Andersson, Marianne Ericsson, Ingvar Olemyr, Göran Wennerberg. 
Revisorer: Sören Sagne, Ove Sjöström, Jan Ahlqvist (suppleant). 
Valnämnd: Stig-Olof Eriksson, Margaretha Lindqvist. 
Ekonomi: Föreningen hade vid årets slut 59232kr innestående på konton.  
(se www.sent.nu och klicka på fliken Verksamhet/Årsmöte/Balans- och Resultaträkning). 
Medlemsantalet: Föreningen hade vid årets slut 235 medlemmar. 
Medlemsavgiften: Årsavgiften var 175 kr. 
Styrelsemöten: Styrelsen har haft tre protokollförda möten: 23 mars (digitalt), 18 maj 
(digitalt), 7 oktober. 
Mötesverksamheten: P.g.a. rådande restriktioner fram till 1/6 kunde inga arrangemang 
genomföras under våren. Kriminologisk stadsvandring 25 maj inställdes. 
När höstprogrammet hade färdigställts lades det ut på hemsidan www.sent.nu 
Samtliga medlemmar informerades per mail. 
 
Kriminologisk stadsvandring genom 1800-talets ruskiga Majorna: 1 september med 20 
deltagare och 2 september med 22 deltagare. Guidning av Jan Palmén. Deltagarna trans- 
porterades med buss t.o.r. Slottsskogen – Majorna. Avslutande lunch på Villa Belparc. 
  
Tjolöholms slott: 24 september guidades 15 deltagare såväl inom slottets murar som i dess 
omgivning med gamla byggnader. Där guidade Wivi-Ann Reit som varit aktiv i den antikva- 
riska renoveringen av dessa.  Lunch intogs på Vallda Golfklubb. Transporter skedde i egna 
bilar.  I samband med lunchen hölls ett protokollfört extra medlemsmöte angående tillägg 
till &5 i SENTs stadgar. ”Vid force majeure kan styrelsen besluta att skjuta upp årsmötet till 
en senare lämplig tidpunkt”. Beslut togs av samtliga närvarande medlemmar. 
 
Årsmöte med smakportioner från barocken till romantiken: 21 oktober på GTS med 28 
deltagare. Efter mötesförhandlingar gav kollegan Eva Hedman en introduktion till den  
klassiska repertoaren.  Avslutande middag i festvåningen där Eva Hedman även underhöll till 
kaffet. 
 
Besök på Göteborgs Modelljärnvägssällskap: 11 november samlades 24 deltagare i deras 
lokaler på Lindholmen. Sällskapets ordförande kollegan Ralph Milthon hälsade välkommen. 
Därefter guidad visning av hela anläggningen. Lunch intogs på Restaurang Kooperativet. 
 
Jul på GTS: 6 december samlades 59 deltagare i festvåningen där julbordet stod uppdukat 
och där vi efter mingel med glögg underhölls av musikern Lennart Palm och vissångaren 
”GåKe”. 
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Litteraturcirkeln hade tre sammankomster (oktober och två i november). 
Filmklubben hade två sammankomster (oktober och november). 
Pilates pågick utomhus i Slottsskogen hela året. 
 
Göteborg den 1 januari 2022. 
 
 
Ingegerd Wieslander, sekreterare                                             Eva Behrens, ordförande. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 


