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ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2018

FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÅRSMÖTET DEN 22 FEBRUARI 2018.
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Mötets öppnande
Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna
Val av sekreterare för årsmötesförhandlingarna
Val av två justerare för årsmötesprotokollet tillika rösträknare
Fastställande av röstlängd
Anmälan av övriga frågor, vilka årsmötet kan uppta till behandling
Fastställande av föredragningslista
Årsmötets behöriga utlysande
Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse
Revisorernas berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning
Disposition av verksamhetens resultat
Ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen
Framställningar och förslag från föreningsstyrelsen
Verksamhetsplan och budget 2018
Motioner
Fastställande av medlemsavgift för 2019
Val av föreningsordförande på ett år
Val av fyra styrelseledamöter på två år
Val av en revisor på två år och en revisorssuppleant på ett år
Val av valberedning
Frågor, vilka årsmötet beslutat uppta till behandling
Mötets avslutande
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
Styrelsen för Aktiva Seniorer i Örebro, org.nr 875002-0698, får för verksamhetsåret
2017 avge följande berättelse.
Antalet betalande medlemmar var under året 1468 st. Medlemsavgiften har varit
100 kronor. Information till medlemmarna har skett på månadsmöten, på
hemsidan, genom brev och mail och genom personlig kallelse till studiebesök,
resor etc. Vi har också skickat ut två program, ett på våren och ett på hösten.
Information om månadsmötena har även införts i Nerikes Allehanda under
rubriken ”Föreningsnytt”, ”Örebro idag” samt i Örebroar’n under ”På gång”.
Årsmötet hölls den 23 februari 2017. Utöver detta har det under året genomförts 9
månadsmöten. Vid årsmötet och månadsmötena har det varit föreläsningar eller
annan underhållning. Samtliga möten hölls i Centrumgården på Köpmangatan.
Månadsmötena har även varit öppna för icke medlemmar som ett led i vår
marknadsföring.
Styrelsen och övriga engagerade har under året lagt ner ett stort arbete som
resulterat i ett rikt och varierat utbud av aktiviteter och som varit uppskattade.
Många aktiviteter har snabbt blivit fulltecknade och ett flertal reservlistor har fått
upprättats.

Styrelsen
Inger Beijer, ordförande
Ulla-Liss Lofjell, vice ordförande
Leif Johansson, kassör
Hans Axelsson, sekreterare
Gun-Britt Andersson
Lars Ekström
Karin Johansson
Sofia Loodh
Anders Holm
Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden och expeditionspersonalen har
haft 2 möten.
Styrelsen tillsammans med alla funktionärer har också genomfört ett
planeringsmöte i Ånnaboda i augusti.
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Ordföranden har även under våren deltagit i en ordförandekonferens för Region
Bergslagen. Dessutom har ordföranden och Ulla-Liss Lofjell varit med på ett
Regionsamråd i oktober.
Vår förra ordförande Christina Edwertz har under året varit föreningens
representant i Medborgsskolans region- och förbundsstyrelse.

Årets verksamhet
Expeditionen
Expeditionen har varit öppen måndag – torsdag under tiden 16 januari – 8 juni och
7 augusti – 14 december och bemannas med frivilliga krafter. Under året har
följande personer arbetat: Inger Aspelin, Kristina Björn, Monika Broström, AnnCharlotte Bååge, Gunilla Elfors, Asta Eriksson, Lisbeth Haglund, Barbro
Henningsson, Suzanne Högfeldt, Gunilla Larsson, Barbro Lövberg, Inger Nilsson,
Britt Nykvist, Gun-Britt Pettersson, Barbro Rastelin, Ulla Sköld och Annica
Westergren.
Lisbeth Haglund har varit ansvarig för expeditionen.
Arbetsgruppen för månadsmöten
Arbetsgruppen har bestått av Inger Beijer, Anders Holm och Annica Rydbecker. De
nio månadsmötena samlade 992 personer.
Vårens månadsmöten präglades i stort av musik som tex folkmusik med
kammarmusikalisk framtoning och musik från 50-talet. Under hösten fick vi bl. a
höra Thomas Nordahl berätta om livet som fotbollsproffs i Italien och vid några
tillfällen lyssna till visor av skilda slag.
Året avslutades med en fantastiskt fin Luciakonsert framförd av Karoliska skolans
kammarkör under ledning av Björn Johansson.
Under månadsmötena har följande värdinnor och värdar sett till att det praktiska
arbetet med dukning, kaffekokning och servering fungerat: Birgitta Andersson,
Anita Edwertz, Nancy Envall, Gun-Britt Frycklund, Svea Leideman och Eva Edwertz,
Ola Andersson, Bengt Dahlgren, Nils Edwertz, Håkan Nykvist och Erik Edwertz.
Arbetsgruppen för studiebesök
Arbetsgruppen har bestått av Gun-Britt Andersson, Gunborg Jacobsson, Ulla-Britt
Jansson, Ulla-Liss Lofjell, Bengt Momats, Birgitta Pauly, Sofia Loodh och Lennart
Sundström.
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Bland studiebesöken har vi många aktiviteter som återkommer vår och höst
beroende på det stora intresset för dem ex.vis Elgerigården, Borgen, Atlas Copco.
Kyrkobesök och konstvandringar är också populära aktiviteter.
De 37 studiebesöken lockade till sig 762 medlemmar.

Arbetsgruppen för resor
I arbetsgruppen för resor har Karin Johansson, Pelle Führ, Hans Axelsson, Anders
Westergren och Gertrud Åsman ingått.
48 hel- och halvdagsresor har genomförts under året och vid dessa deltog 1996
medlemmar. Många resor till teaterföreställningar eller liknande har rönt stort
intresse. Vid ett tillfälle kunde vi glädjande nog dubblera antalet deltagare. Till
resor med naturtema har det också varit många anmälningar.

Arbetsgruppen för författarcafèet
Arbetsgruppen har bestått av Karin Johansson och Gertrud Åsman.
Två författarcafé samlade 166 medlemmar vilket tyder på att intresset har varit
stort för att få möta författarna bakom boktitlarna. Vid höstträffen med
författaren Helena von Zweigbergh var intresset så stort att en reservlista
upprättades.

Arbetsgruppen för Canasta
Ulla-Liss Lofjell har varit ansvarig för denna kortspelande grupp som träffats 4
gånger per termin i Medborgarskolans lokaler. Canastan har totalt engagerat 77
spelare. Några av deltagarna har även träffats privat för att fortsätta spela.

Seniorfestivalen i Örebro kommun
I oktober månad var det Seniorfestival i Conventum. Vår monter var välbesökt och
genererade ca 100 nya medlemmar.

6

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2018
För att ta fram vårt marknadsföringsunderlag hade en arbetsgrupp bildats
bestående av Inger Beijer, Sofia Loodh, Anders Holm och Leif Johansson.

Kommentarer till årets bokslut
Föreningens ekonomi är stabil med ett eget kapital på 343kkr och med god
likviditet
Resultatet är 76 kkr bättre än budget, som var -76 kkr.
Ett flertal aktiviteter har gett ett positivt överskott, främst tack vare ett stort
deltagarantal och i några fall mindre kostnader än planerat.
Årets verksamhet har belastats kostnader från föregående år med ca 80 kkr,
kostnader som inte var kända i samband fjolårets bokslut.
En planeringskonferens för funktionärerna har genomförts och finansierades av
våra reserverade medel.

Nya möteslokaler
Under året har det dessutom förts diskussioner i styrelsen om att byta lokal för
månadsmötena.
Resultatet blev att vi från och med 2018-01-01 hyr samlingslokaler av
Filadelfiakyrkan. Bedömningen är att lokalerna framför allt är bättre
tillgänglighetsanpassade än de nuvarande. Dessutom finns det fler platser för att
duka fram kaffe och möjlighet till att få teknisk support.

Styrelsens verksamhetsplan för 2017

Mål

Måluppfyllelse

Vi ska erbjuda våra medlemmar ett
rikt utbud av aktiviteter av olika slag.

Uppnått
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Styrelsen framför ett varmt tack till alla, som under året ställt upp för föreningen,
värdar och värdinnor, medarbetare på expeditionen, ledare på studiebesök och
resor samt till alla övriga som i olika sammanhang bidragit till föreningens
framgång.

Ett varmt tack riktas även till Medborgarskolan i Örebro för ett mycket gott
samarbete.

Örebro i februari 2018
Styrelsen för Aktiva Seniorer Örebro

Inger Beijer

Ulla-Liss Lofjell

Leif Johansson

Ordförande

Vice ordförande

Kassör

Hans Axelsson

Gun-Britt Andersson

Lars Ekström

Sofia Loodh

Anders Holm

Sekreterare

Karin Johansson
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VERKSAMHETSPLAN 2018

Styrelsens verksamhetsplan för 2018

Mål

Vi ska


erbjuda våra medlemmar ett rikt utbud av aktiviteter av olika slag



bilda en aktivitetsgrupp med inriktning på friskvård



utveckla vår medverkan vid Seniorfestivalen 2018



utveckla vår närvaro på Facebook



genomföra firande av vårt 30-årsjubileum
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