KTH-SENIORER
VERKSAMHETSBERÄTTELSE för tiden januari - december 2017
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Anna Brising
Gunnar Alin
Jan Grandell
Bo Jalkelöv
Agneta Wallers
Bosse Rydh

ordförande
ledamot
ledamot och sekreterare
ledamot
ledamot och kassör
suppleant

Övriga valda:
Bengt-Örjan Jonsson
Margareta Stenlund
Ann Jönsson

revisor
revisor
revisorssuppleant

Valberedning: Ingegerd Brändström och Jan Enger
Styrelsen har under året haft fem protokollförda styrelsemöten med genomgång av ekonomi och planering av
utfärder, studiebesök m.m. En hel del styrelsearbete har skett via e-post och dessutom har styrelsen haft
informella sammanträden i samband med aktiviteter.
Aktiviteter under 2017:
22 februari

Filmvisning på Anders Hansers kulturbiograf: Sven Hedin och Sidenvägen.

23 mars

Årsmöte i sal E31. Efter årsmötesförhandlingarna berättade KTHs nya rektor, Sigbritt
Karlsson, om sig själv, om senaste nytt inom KTH och om KTHs framtidsplaner.

4 maj

Besök i Bellmanhuset i Stockholm. Carl Michael Bellmans liv och musik, Sällskapet Par
Bricole, visning av Riddarsalen och vinden, lunch och trubadursång.

31 maj

Utflykt till Gripsholms Slott i Mariefred. Lunch och guidad visning av slottet.

20 september

Bussutflykt till Reijmyre glasbruk i norra Östergötland med lunch, guidad visning av
glashyttan och möjlighet till inköp.

16 oktober

"Konståkning". Visning av konsten i Stockholms tunnelbana på blåa linjen med start vid
station Kungsträdgården.

16 november

"Livet på Operan". Visning av Kungliga Operan bakom kulisserna, under scenen och i
några ytterst eleganta rum och salar, bl.a. Guldfoajén och den kungliga entrésalongen.

6 december

Julfest i restaurang Brazilia med tipspromenad, julbord och lotteri.

KTH-Seniorer har under året erhållit ett bidrag från Rektor om 12 000 kronor.
Vi har blivit av med vår klubblokal på Teknikringen eftersom Akademiska Hus numera har den som kontor.
Detta har framförallt drabbat bridgespelarna.
Föreningens webbplats har fått ny design och sköts numera av Bengt-Örjan Jonsson.
För rekrytering av nya medlemmar har en länk till KTH-Seniorers webbplats lagts in på avsnittet ”Dags för
pension” på KTHs intranät.
Föreningen hade vid årets slut 114 medlemmar, vilket är en minskning med 7 medlemmar sedan förra årets
slut.
Stockholm den 24 februari 2018

Anna Brising
ordförande

Jan Grandell
sekreterare

Agneta Wallers
kassör

