
Seniortandläkarföreningen  SENT I GÖTEBORG. 

 

Verksamhetsberättelse för 2019. 

 

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, webmaster och IT- ansvarig Berndt- Göran Isberg. 

Ledamot: Ingvar Olemyr. 

Adjungerade: Bernt Andersson, Marianne Ericsson, Eva Cullberg. 

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

Valnämnd: Margaretha Lindqvist, Göran Wennerberg. 

Ekonomi: Föreningen hade vid årets slut 75 752 kr 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: 7 januari, 20 maj, 7 oktober. 

Arbetsmöte för styrelsen 9 december för iordningställande av engångsutskick per post till samtliga 

medlemmar av tryckt programblad för våren 2020. 

Mötesverksamheten: Föreningen har arrangerat åtta sammankomster. Antalet anmälda deltagare 

för de sju genomförda var i genomsnitt 33. När vår- resp.höstprogram hade färdigställts lades 

det ut på hemsidan www.sent.nu och på facebook- sidan SENT Seniortandläkarna Väst och samtliga 

medlemmar informerades per mail eller per post till dem som så önskat. Inför varje arrangemang 

utgick dessutom påminnelse per mail. 

 

Besök på Steinbrenner & Nyberg: Vid två tillfällen, 5 och 7 februari samlades sammanlagt 34 

deltagare. Urban Nyberg berättade om verksamheten. I samband med att sopp- och tårtbuffé 

avåts hölls ett extra medlemsmöte ang. stadgeändring ( IT-ansvarig tillägges som funktionär i 

styrelsen). 

 

Årsmötet ägde rum 12 mars på GTS. Efter mötesförhandlingar framförde Pether Ribbefors ett 

bildspel: ”På äventyr med Ostindiefararen Götheborg”. Avslutande middag i festvåningen för 

de 31 deltagarna. 

 

Det kända och okända Göteborg: 11 april halvdags bussutflykt med 34 deltagare. Guidad  

rundtur med stopp i bl.a. S.A. Hedlunds Park i Bjurslätt på Hisingen. Lunch intogs på Marcos 

http://www.sent.nu/
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restaurang i Partille. 

 

Tvådagars bussutflykt till Värmland, bl.a. till Lars Lerinmuseet i Karlstad 8- 9 maj inställdes 

p.g.a för litet antal anmälningar. 

 

Skärgårdsutflykt till Brännö Värdshus:  9 september lockades 23 deltagare att lyssna på arkiv- 

forskaren  Alf Johansson som visade bilder och berättade om skalden Gunnar Wennerberg. 

Vid lunchen underhöll Göran Holmqvist med musik och sång. 

Extra medlemsmöte hölls ang. fyllnadsval till styrelsen efter Bengt Waldenströms bortgång. 

Berndt- Göran Isberg invaldes i styrelsen som SENTs IT- ansvarige fram till årsmötet 2020. 

  

 

 

Dagsutflykt till Småland; Huseby och Växjö: 15 oktober gick bussresan först till Huseby bruk/slott 

där de 30 deltagarna guidades i slottet med intressant berättelse om fröken Florence Stephens. 

Efter intagen lunch fortsatte färden till Växjö. Kulturparken Småland besöktes med guidning på 

glasmuseet där eftermiddagsfika serverades. Promenad till Växjö domkyrka med guidad rund- 

vandring i den vackra kyrkan. 

 

” Från gravvalvsvarlighet till dödskul”: 14 november samlades 18 deltagare för lunch på GTS. 

Därefter lyssnade vi på Lennart Palm som visade bilder och berättade om sina gravvalvsfynd. 

 

Jul på GTS: 16 december hölls först ett extra föreningsmöte ang. fyllnadsval till valnämnden 

eftersom Göran Wennerberg önskat ställa sin plats till förfogande. Birgitta Petersen valdes till 

ny valnämndsledamot fram till årsmötet 2020. Därefter berättade f.d. kyrkoherden och prosten 

Folke Elbornsson om gammaldags husförhör. Några av de 47 deltagarna blev utsatta för ett 

husförhör så som det gick till på 1800- talet. Julbordet stod sedan uppdukat i festvåningen. 

 

Bridgeklubbens tisdagsträffar pågick under våren. 

Filmklubben hade fem sammankomster på våren och fyra på hösten. 

Litteraturcirkeln och Pilates har pågått under vår och höst. 

Golftävling arrangerades av SENT- medlemmar 6 september på Delsjö GK. 

 

Rekrytering av nya medlemmar : De tandläkare i Göteborg med omnejd som under år 2018 

blev 65 eller 67 år fick i början av året inbjudan med bifogat vårprogram per mail samt per  

post till dem där e-mailadress saknades. 



 

Göteborg den 2 januari 2020. 

 

 

Ingegerd Wieslander, sekreterare                                              Eva Behrens, ordförande 

 

 

 

 

 


