
 

Seniortandläkarföreningen  SENT I GÖTEBORG 

Årsberättelse för verksamhetsåret 2017. 

Styrelsen för SENT har under året bestått av följande medlemmar: Ordförande  Bernt Andersson,  vice ordförande Eva 
Behrens, ansvarig för programblad och hemsida Bengt Waldenström,  sekreterare Ingegerd Wieslander, kassaförvaltare 
Birger Rockler, klubbmästare Ann-Marie Lindvall.       Ledamöter: Bertil Hager, Anders Jonsson, Marianne Nilsson, Ingvar 
Olemyr.   Adjungerade: Eva Cullberg, Marianne Ericsson. 

Revisorer: Sören Sagne, Ove Sjöström, Jan Ahlqvist (suppleant).  
Valberedning: Margaretha Lindqvist, Göran Wennerberg. 
Ekonomi: Föreningen hade vid årets slut 53.587,34 kr innestånde på konton (bokslutet bifogas).  
Medlemsantalet: Föreningen hade vid årets slut 245 medlemmar.  
Medlemsavgiften: Årsavgiften var 150 kr.  
Styrelsemöten: Styrelsen har haft tre protokollförda möten: 12 januari, 8 maj, 9 oktober. 
Mötesverksamheten: Föreningen har arrangerat åtta sammankomster med i genomsnitt 42 deltagare. Inbjudan till samtliga 
arrangemang har utgått till medlemmarna i form av programblad med följebrev vår och höst. Tillgång till samtliga uppgifter 
om verksamheten finns även på SENTs hemsida www.sent.nu samt på SENTs facebook-sida SENT Seniortandläkarna Väst.  

Göteborgs Bryggerimuseum: 2 februari samlades 44 deltagare för att först lyssna på ett föredrag, därefter guidad 
rundvandring  samt provsmakning.   Lunch serverades i museets matsal.  

Årsmötet ägde rum 14 mars på GTS. Efter mötesförhandlingar föreläste docent Bertil Friberg om utveckling och uppföljning 
av implantat.  Avslutande middag i festvåningen för de 27 deltagande.  

Botaniska Trädgården: 24 april gav professor Marie Källersjö, prefekt i Botaniska Trädgården, en översikt över 
verksamheten för de 46 deltagande. Därefter en guidad rundvandring genom parkens viktigaste delar. Avlutades med lunch 
på Gardencafé och restaurang Any Day.  

Dagsutflykt till Ven: Vårens utflykt gick 16 maj till Ven med 46 deltagare. Båt från Landskrona och transport med traktorsläp 
mellan de olika aktiviteterna på ön: Tycho Braheminnena; lunch i Backafalls restaurang; Sankt Ibbs kyrka. På hemvägen 
middag i Helsingborg på Pålsjö Krog.  

Dagsutflykt till Värnamo: Höstens utflykt gick 18 september med 33 deltagare till Värnamo med första stopp vid konst-och 
designcentrum Vandalorum. Efter guidad rundvandring lunch i museets krog Syltan. Bussen fortsatte till Bruno Mathsson 
Center och guidad visning där. Promenad genom Apladalen och kaffe i Kaffestugan innan hemfärd. 

Göteborgs Konstmuseum: 19 oktober med dubblering 30 november besökte sammanlagt 50 deltagare museet för en 
guidad visning av utställningen Rembrandts Bavarernas trohetsed till Claudius Civilis.  Lunch serverades på Berzelius Bar & 
Matsal.   

Volvo Museum Arendal Skans: 9 november samlades 36 deltagare för filmvisning och guidad rundvandring på museet. 
Lunch serverades på  Arken Hotel & Garden Spa.  

Julbord på GTS: 11 december upplevde 54 deltagare Bellmanssångaren Martin Bagges ” fredmanska enmansteater”. 
Julbordet stod uppdukat i festvåningen. 

Bridgeklubbens tisdagsträffar har pågått under vår och höst.  
Filmklubben hade fem sammankomster på våren och fyra på hösten.  
Litteraturcirkeln och Pilates har pågått under vår och höst.  
Golftävling arrangerades av SENT- medlemmar 4 oktober på Delsjö GK.  
Rekrytering av nya medlemmar: ett antal brev med bifogat program har sänts till dem som under det föregående året blev 
65 år samt till de GTS medlemmar som är äldre än 65 och ej är med i SENT. 

Göteborg den 4 januari 2018. 

 

Ingegerd Wieslander, sekreterare                                        Bernt Andersson, ordförande 

 

http://www.sent.nu/

