Verksamhetsberättelse
för perioden 1 januari – 31 december 2016

Styrelsen för Sydsvenskans Seniorklubb får härmed till årsmötet överlämna sin
verksamhetsberättelse för år 2016.
KLUBBSTYRELSEN har under året haft följande sammansättning:
Ordförande, firmatecknare
Vice ordförande, teaterombud
Sekreterare
Kassör, firmatecknare
Medlemsregister-webbmaster
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Lars Grefmar
Göran Martelius
Håkan Thorsson
Mona Hardenberger
Bengt Månsson
Mari-Ann Jonsson
Peo Lovén
Reidar Hansen
Bertil Winell
Curt-Lennart Franzén
Karin Sixtensson

Styrelsen har under året genomfört 9 protokollförda möten: 11 januari; 19 januari; 10 mars;
3 maj; 16 augusti; 13 september; 13 oktober; 8 november och 5 december.
Däremellan har uppdraget utförts via löpande mejl-/telekommunikationer. Dessutom har ett
antal arbetsgrupper med uppdrag att förbereda vissa arrangemang träffats och verkat.
.
REVISORER
Anders Hammarqvist, ordinarie
Lena Holmgren, ordinarie
Sven-Olof Gunnarsson, suppleant
VALBEREDNING

Marianne Rosén, sammankallande
Lars-Erik Andersson
Kenneth Jahnke

EKONOMI
Medlemsavgiften har under året varit 200 kronor.
Företagets bidrag till klubben har under året bestått i subvention med 100 kronor/biljett till
”Billy Elliot” samt att vi fått skicka information till våra medlemmar utan e-postadress från
Sydsvenskans kontorsservice. Vi får också disponera företagets lokaler vid våra styrelsemöten
samt vid medlemsmöten då Sydsvenskanpersonal medverkar.
I övrigt hänvisas till kassörens årsredovisning samt revisorernas berättelse.
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MEDLEMMAR
Enligt styrelsens tolkning av stadgarna kan den bli medlem i klubben som har Sydsvenskan
som sista arbetsgivare, även om man inte gått i pension. Medlemskapet upphör dock vid
eventuellt ny anställning. Klubben hade 142 medlemmar den 31 december, vilket är en
minskning med 16. Styrelsen vädjar om medlemmarnas hjälp att sprida information om
klubben. Nytillskott behövs!
Styrelsen föreslår därför årsmötet 2017 en ändring i stadgarnas §3 som ökar möjligheten för
fler att bli medlemmar. Utan att klubben därför tappar sin identitet.
Fyra klubbmedlemmar avled under verksamhetsåret: Laila Jönsson, Josef Kornfeldt, Christer
Melin och Lennart Johansson.
INFORMATION
Utskick till medlemmarna sker i första hand via mejl, till ett 20-tal medlemmar utan
e-postadress, per brev. Hemsidan uppdateras fortlöpande med samma information samt med
referat och/eller foto från klubbens aktiviteter.
www.sdsseniorklubb.se – klubbens hemsida
Strax efter årsskiftet passerades 200 000 träffar i hemsidans besöksbarometer. Styrelsen
önskar att fler medlemmar ville lämna synpunkter om klubbens verksamhet antingen i
gästboken eller i kommentarfälten.

GENOMFÖRDA AKTIVITETER
Föredrag av Christer Borg den 19 januari
KvP:s f d nöjesjournalist Christer Borg berättade i ord, bild och ton för 28 seniorer om en av
våra stora skånska legendarer i nöjesbranschen – Östen Warnerbring, Östen med rösten!
Efter kåseriet fick vi möjlighet att köpa Christers bok om Östen för en billig penning
samtidigt som vi mumsade i oss styrelsens egentillverkade tunnbrödsrullar.
Billy Elliot på Malmö Operan den 17 februari
Klubbens teaterombud, hade lyckats boka 24 biljetter på bra parkettplatser (635 kr/plats) till
musikalen ”Billy Elliot” den 17 februari. Med företagets och klubbens subventionering
stannade biljettkostnaden på 340 kronor för senior och SDS-medarbetare (medföljare 540:-).
Strax efter meddelade företagsledningen att detta var sista gången man bidrog ekonomiskt till
en aktivitet. Ett policybeslut gemensamt för HD-Sydsvenskans seniorklubbar.
Årsmötet den 17 mars + Henrik Bredberg
Årsmötet genomfördes i SPF:s lokal på Baltzarsgatan i Malmö inför 40 medlemmar. Mötet
inleddes med parentation över avlidna medlemmar. De formella årsmötesförhandlingarna
klubbades därefter igenom på mindre än en halvtimme.
Efter mötet kåserade Henrik Bredberg om ”mitt komplicerade förhållande till Danmark” och
kvällen avslutades med baguetter, kaffe och kaka.
Trettondagsafton på Malmö Stadsteater/Hipp den 29 mars
Endast 11 personer hade nappat på erbjudandet att få se Shakespears klassiska komedi
trettondagsafton för 155 kronor (normalpris 340). Ett intensivt trekantsdrama med klassiska
förväxlingar och missförstånd. En trevlig kväll på Hipp.
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Studiebesök Malmö Rådhus den 6 april
23 klubbmedlemmar tog chansen att få en guidad tur i Rådhusets pampiga salar och salonger
den 6 april. Turen infattade även ett besök i kommunfullmäktiges plenisal. Det hela
avslutades med kaffe och tårta på Kramers veranda. Allt på klubbens bekostnad.
Bussresa till Hamburg11 – 13 maj
För första gången arrangerade Sydsvenskans Seniorklubb och Skånes Journalistseniorer en
gemensam vårresa, en tre dagars tripp till Tysklands näst största stad, Hamburg.
Totalt 47 resenärer, varav 27 SDS-seniorer. Klubbsubventioneringen på 460 kr innebar att
resan kostade 3000 kr/medlem. För det fick vi resa, fint och centralt hotell, stadsrundtur,
båttur i hamnen, besök i Svenska Kyrkan och två middagar. På hemvägen lunchade vi i
Lübeck. Ett samarbete som kanske kan genomföras till något annat resmål i framtiden?
MFF – Falkenberg den 23 maj
Vi fick 30 fribiljetter av MFF:s marknadschef till MFF - Falkenberg i skönt försommarväder.
Vi njöt av en komfortabel seger för di blåe med 2 – 0. Det blev ju så småningom ännu ett guld
för MFF, det 19:e i ordningen. Flest av alla!
Lunds Domkyrka 20 september
Höstsäsongen startade upp med att 19 SDS-seniorer fick en guidad visning i Lunds
Domkyrka. Därefter fint promenadväder genom Lundagård till Kulturens restaurang, där en
gemensam lunch avslutade aktiviteten. Allt bekostat av klubbkassan.
Kinky Boots på Malmö Opera den 27 september
Alla 40 biljetter till Malmö Operas Kinky Boots gick åt direkt. Klubbmedlemmarna betalade
endast 320 kr (medföljare 470) på mittparkett, tack vare vårt teaterombud samt subvention
från klubben. En fartfylld och fin föreställning.
Jägersro med Stjärnkortet den 10 oktober
Klubben fick en ”sista-minuten-inbjudan” att delta i Stjärnkortets Galoppkväll på Jägersro. En
hundralapp billigare än prenumeranterna i övrigt. Kvällen bjöd på en titt bakom kulisserna,
träff med en jockey – och häst - samt ärtsoppebuffé och information om hur man spelar. Ett
par SDS-seniorer hann att nappa på erbjudandet.
Förhoppningen är att vi ska kunna erbjudas samarbete framöver till aktiviteter som
Sydsvenskan själva genomför. Då med bättre framförhållning.
Martin Andersson kåserade den 13 oktober
Martin Andersson kåserade på temat ”Runtenom Triangelen” den 13 oktober inför 39 klubbmedlemmar. Det var många ”kommer-ni-ihåg-upplevelser”. Lite speciellt att vi själva
dessutom befann oss på Triangelen. Kvällen avslutades med styrelsens egentillverkade
tunnbröd med lax, kaffe, kaka och allmän trivsel.
.
Julbord den 5 december
77 medlemmar mötte upp och mumsade i sig av det välmatade julbordets läckerheter,
levererat av P&P Festsalar. Kuvertavgiften stannade vid 150 kronor, tack vare klubbkassans
givmildhet. Lämpliga, kompletterande drycker kunde inhandlas för en rimlig penning, d v s
självkostnadspris. Snapsvisorna sjöngs till Mari-Anns pianoackompanjemang.
Förutom välkomnande glögg, julbordets läckerheter och allmänt trivsam samvaro, anordnades
lotteri med priser, som skänkts eller tiggts ihop av styrelsen.
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Övrigt
Klubben försöker så gott det går att få inblick i företagets verksamhet och utveckling. Vi
konstaterar exempelvis att antalet prenumeranter av papperstidningen minskat oroväckande
och att antalet medarbetare fortsatt minskar. Något som påverkar kvalitén så, att vi äldre
medarbetare snart inte känner igen vår gamla tidning. För att få en än bättre, och kanske mer
korrekt uppfattning om företaget HD-Sydsvenskans status och framtid, har VD Pontus
Bodelsson vänligen lovat att informera oss den 14 februari 2017. Spännande.
Eftersom klubbens verksamhet är helt baserad på och beroende av medlemmarnas årsavgifter,
fordras det ett stort mått av ideella insatser för att kunna genomföra de olika aktiviteterna. Inte
bara från styrelseledamöternas sida, utan också från enskilda klubbmedlemmar.
Klubbstyrelsen framför härmed sitt tack för all hjälp och alla uppmuntrande tillrop under året.

Malmö i januari 2016

Lars Grefmar

Göran Martelius

Håkan Thorsson

Mona Hardenberger

Peo Lovén

Mari-Ann Jonsson

Bengt Månsson

Reidar Hansen

Bertil Winell

Curt-Lennart Franzén

Karin Sixtensson
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Sydsvenskans Seniorklubbs
Årsredovisning för år 2016
Intäkter
Medlemsavgifter
Kostnader
Årsmötet m Henrik Bredberg
Porto
Bankkostnader
Hemsidan/datakostnad
Uppvaktning
Reseersättningar
Medlemsmöte m Christer Borg
Billy Elliot på Operan
Trettondagsafton på Hipp
Studiebesök Malmö Rådhus
Bussresan t Hamburg
MFF-Falkenberg
Studiebesök Lunds Domkyrka
Kinky Boots på Operan
Medlemsmöte m Martin Andersson
Julbordet
Underskott

24 600

24 600

2 115
130
1 715
1 127
549
1 770
1 036
1 600
1 100
1 656
7 360
246
2 756
3 300
2 093
8 846

37 399
12 799

------------Tillgångar
Länsförsäkringar Bank

20 614

Eget kapital
Ingående balans
Årets underskott
Utgående balans

33 413
12 799
20 614

Ystad i januari 2017

Mona Hardenberger
Kassör
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Revisionsberättelse
Undertecknade, av Sydsvenskans Seniorklubbs årsmöte utsedda revisorer,
har granskat klubbens räkenskaper för perioden 1 januari – 31 december
2016 och kan efter fullgjort arbete avge följande berättelse.

Vi har funnit att såväl inkomster som utgifter är noggrant redovisade
och därtill styrkta med vederbörliga verifikationer. Det är därför både en
plikt och en glädje att föreslå årsmötet att bevilja såväl kassör som styrelse
ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Ystad 6 februari 2017

Anders Hammarqvist

Lena Holmgren
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