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FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÅRSMÖTET DEN 27 FEBRUARI 2020. 

1 Mötets öppnande 

2 Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna 

3 Val av sekreterare för årsmötesförhandlingarna 

4 Val av två justerare för årsmötesprotokollet tillika rösträknare 

5 Fastställande av röstlängd 

6 Anmälan av övriga frågor, vilka årsmötet kan uppta till behandling 

7 Fastställande av föredragningslista 

8 Årsmötets behöriga utlysande 

9 Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse 

10 Revisorernas berättelse 

11 Fastställande av resultat- och balansräkning 

12 Disposition av verksamhetens resultat 

13 Ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen 

14 Propositioner,    1. Medlemsavgift 2021  2. Stadgeändring 

15 Verksamhetsplan och budget 2019 

16 Motioner 

17 Val av föreningsordförande på ett år    

18 Val av vice föreningsordförande, växelvis 2 år, udda år 

19 Val av föreningskassör, växelvis 2 år, jämna år 

20 Val av föreningssekreterare, växelvis 2 år, udda år 

21 Val av tre och högst sju  styrelseledamöter, växelvis 2 år 

22 Val av två revisorer växelvis 2 år och en revisorssuppleant på ett år 

23 Val av valberedning 

24 Frågor, vilka årsmötet beslutat uppta till behandling 

25 Mötets avslutande   
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 

Styrelsen för Aktiva Seniorer i Örebro, org.nr 875002-0698, får för verksamhetsåret 

2019 avge följande berättelse. 

Antalet betalande medlemmar var under året 1504 st. Medlemsavgiften har varit 

150 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 28 februari 2019. Utöver detta har det under året genomförts 9 

månadsmöten. Vid årsmötet och månadsmötena har det varit föreläsningar eller 

annan underhållning. Samtliga möten hölls i Filadelfiakyrkan, Slottsgatan 16, 

Örebro. 

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, som varit uppskattade. Många 

aktiviteter har snabbt blivit fulltecknade och ett flertal reservlistor har fått 

upprättas.  Om möjligt försöker vi dubblera aktiviteterna vid stort intresse. 

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 11 protokollförda sammanträden och expeditionspersonalen har 

haft 2 möten.  

Under våren har en Styrgrupp, bestående av ett flertal styrelsemedlemmar, 

träffats minst en gång i månaden. Syftet med gruppen var att planera för den stora 

förändringen rent administrativt, som vi genomförde under året. Vi lämnade 
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samarbetet med Medborgarskolan, vilket medförde att vi tog en stor del av 

arbetet själva.  Medlemsregistrering, antagningssystemet, den ekonomiska 

redovisningen mm. har vi nu full kontroll över, utan mellanhänder. Även hemsidan 

har förändrats. Från och med halvårsskiftet samarbetar vi nu med Kulturens 

Bildningsverksamhet.  Vår expedition finns numera i Föreningarnas Hus, Slotts-

gatan 13, Örebro.  

Förbundet  Aktiva Seniorer (FAS) anordnar regionala sammankomster för de olika 

lokala föreningarna. På ordförandekonferensen i Enköping representerades vår 

förening av Leif Johansson och Anders Holm. På regionrådet i Uppsala på hösten 

deltog Leif Johansson, Lisbeth Haglund och Inger Beijer. I förbundets styrelse har 

Christina Edwertz från Örebro varit ordförande och vår kassör Leif Johansson var 

först revisor, men adjungerades  senare till styrelsen. 

Årets verksamhet 

Expeditionen 

Expeditionen har varit öppen måndag – torsdag under tiden 14 januari –13 juni 

och 13 augusti – 12 december och bemannas med frivilliga krafter. Under året har 

följande personer arbetat: Inger Aspelin, Kristina Björn, Monika Broström, Ann-

Charlotte Bååge, Gunilla Elfors, Asta Eriksson, Lisbeth Haglund, Barbro 

Henningsson, Suzanne Högfeldt,  Gunilla Larsson, Barbro Lövberg, Inger Nilsson, 

Britt Nykvist, Gun-Britt Pettersson, Marianne Pettersson, Barbro Rastelin, Ulla 

Sköld och Annica Westergren.  

Lisbeth Haglund har varit ansvarig för expeditionen, och har under året haft 

fortlöpande utbildningstillfällen med expeditionspersonalen i det nya 

antagningssystemet och medlemsregistret. Våra medarbetare på expeditionen har 

med intresse och entusiasm tagit sig an allt det nya. 

 

Arbetsgruppen för månadsmöten 

Arbetsgruppen har bestått av Inger Beijer, Anders Holm och Annica Rydbecker. De 

nio månadsmötena samlade ca 1400 personer. 

Vårens månadsmöten hade ett skiftande innehåll med allt från en lokal magiker, 

sportentreprenör i Kina och en revyartist. Höstens program präglades av musik av 

skiftande slag. Visor, klassisk musik, evergreens och luciasånger stod på 

programmet.  Amanda Ekberg och Cabaret var nya bekantskaper, som smakade 

mer. Återigen fick vi uppleva Karolinskas kammarkör under ledning av Björn 

Johansson  - luciakonsert när den är som bäst. 
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Under månadsmötena har följande värdinnor och värdar sett till att det praktiska 

arbetet med dukning, kaffekokning och servering fungerat: Birgitta Andersson, 

Anita Edwertz,   Svea Leideman och Eva Edwertz,  Bengt Dahlgren, Nils Edwertz, 

Håkan Nykvist och Erik Edwertz. 

Arbetsgruppen för studiebesök 

Arbetsgruppen har bestått av Gun-Britt Andersson, Ulla-Liss Lofjell, Bengt Momats, 

Birgitta Pauly, Sofia Loodh, Inger Bergane, Bengt-Olof Gert och AnnaKarin Holm.  

Bland studiebesöken har vi många aktiviteter som återkommer vår och höst 

beroende på det stora intresset för dem. Populära återkommande studiebesök är 

till Borgen, Elgérigården, Epiroc mm.  Nya besök gjordes i Experimentlägenheten  

Trädgårdarna och Änglandaskolan, och besöken i våra kyrkor röner alltid stort 

intresse. Väldigt många visade intresse för Bakgårdsvandring på Väster. 

De 47 studiebesöken lockade till sig 1372 medlemmar. 

Arbetsgruppen för resor 

I arbetsgruppen för resor har Karin Johansson, Pelle Führ, Hans Axelsson, Anders 

Westergren, Marianne Lernvik, Gertrud Åsman, Ingalill Ericsson och Mayvor 

Reimfelt  ingått.  

51 hel- och halvdagsresor har genomförts under året och vid dessa deltog 1600 

medlemmar.  Många resor till teaterföreställningar eller liknande har rönt stort 

intresse. Nytt för i år var en travresa och en resa till en vingård i Sörmland,  vilka 

båda rönte stort intresse.   Till resor med naturtema har det också varit många 

anmälningar. Lokal matproduktion har också blivit populärt att besöka. I början av 

juni genomfördes en uppskattad resa till Bohuslän som varade i tre dagar. 

Övriga aktiviteter 

Författarcaféerna vår och höst med besök av Emelie Schepp och Karin Alfredsson 

lockade många intresserade.  Karin Johansson och Gertrud  Åsman är ansvariga.   

Som vanligt har eftermiddagarna med Canasta lockat många spelsugna. Ansvarig 

har Ulla-Liss Lofjell varit. Flera ”privata” canastagrupper har uppstått från våra 

träffar. 

Lars Ekström har samlat ett gäng entusiaster till Bowling, sex gånger under våren 

och åtta gånger under hösten. Han har lärt ut grunderna och sen har man ”bara” 

spelat och haft kul. 
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Gun-Britt Andersson och Eva Gert har samlat intresserade till Stavgång. En härlig 

promenad med stavar , frisk luft och en kopp kaffe har lockat. 

Nytt för hösten var föreläsningsserien Få reda på mer om…  Inbjudna föreläsare 

har berört aktuella ämnen från vår närmiljö. Vi har lyssnat på representanter  från 

Polisen, Kulturkvarteret och ÖBO. Stort intresse, och ansvariga har Anders Holm 

och Annica Rydbecker varit. 

Övriga nyheter har varit Studiecirkel i klassisk musik och Vinprovning.  Många 

medlemmar visade intresse. 

Seniorfestivalen i Örebro kommun 

I oktober månad var det Seniorfestival i Conventum. Intresset för vår förening var 

mycket stort och genererade ca 80 nya medlemmar. Många besökte vår monter  

och nytt för året var att vi registrerade nya medlemmar direkt på plats i vårt 

medlemsregister.  

Förändringarnas år 

Stora förändringar har skett i vår förening under det gångna året – framför allt för 

alla som arbetar på vår expedition och i arbetsgrupper och styrelse, men också för 

våra medlemmar. Vi har implementerat ett helt nytt datasystem för medlems-

registrering och antagningsförfarande. En ny hemsida har tagits fram och är 

fortfarande under utveckling. Vi har tagit kommando över vår ekonomi och har 

inte  längre några mellanhänder, vilket gör att den ekonomiska kommunikationen 

mellan medlemmarna och föreningen blir mycket snabbare och enklare.  Från och 

med halvårsskiftet 2019 har vi en ny samarbetspartner på studieförbundssidan  – 

Kulturens Bildningsverksamhet. 

Att en förening bestående av seniorer, förvisso aktiva, har genomfört och tagit 

emot så stora förändringar är helt fantastiskt, och vi känner en viss stolthet både 

över oss själva och våra medlemmar. Vi visar att vi hänger med i samhälls-

utvecklingen! 

Styrelsens verksamhetsplan för 2019 

 

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. Det är helt fantastiskt att vi har ca 50 medlemmar, som ställer upp 

ideellt för att föreningen ska kunna genomföra all verksamhet. Tack också till alla 

medlemmar som så engagerat deltar i alla våra olika aktiviteter! 

 

Örebro i februari 2020 

Styrelsen för Aktiva Seniorer Örebro 

 

 

Inger Beijer  Ulla-Liss Lofjell Leif Johansson 

Ordförande  Vice ordförande Kassör 

 

 

Hans Axelsson Gun-Britt Andersson Lars Ekström  

Sekreterare 

 

 

Karin Johansson Sofia Loodh  Anders Holm 
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RESULTATRÄKNING 2019-01-01 – 2019-12-31 

 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

INTÄKTER     

Medlemsavgifter not 1. 226 150 129 950 146 800 

Övriga intäkter  18 928 3 260 15 

Deltagaravgifter  1 946 878 1 897 935 1 263 236 

S:a intäkter  2 191 956 2 031 145 1 410 051 

KOSTNADER     

Busskostnader  284 599 269 048 225 892 

Förtäring  746 547 713 099 500 273 

Föreläsare  178 867 198 257 187 470 

Biljetter  376 994 442 081 232 344 

Medlemsavgifter not 2 19 700 22 220 20 670 

Lokalhyror not. 3 151 628 49 744 18 619 

Trycksaker  43 821 16 072 46 536 

Bankkostnader not.4 9 134 3 591 3 684 

Styrelse resor m m  80 933 53 963 33 750 

Material o tjänster not.5. 112 080 58 375 27 660 

Datorkostnader not.6. 63 986 13 355 9 927 

Porto  45 126 26 191 46 277 

Diverse kostnader  80 500 117 007 56 357 

S:a kostnader  2 193 915 1 983 003 1 409 459 

ÅRETS RESULTAT  -1 959 48 142 592 

BALANSRÄKNING     

TILLGÅNGAR     

Kassa  683 1 010 6 663 

Plusgiro  240 967 340 601 242 481 

Bank  240 071 240 071 240 072 

Interimsfordringar  58 147 0 17 410 

S:a tillgångar  539 868 581 682 506 626 

SKULDER     

Förinbetalda  78 000 122 535 40 600 

Leverantörsskulder  0 0 592 

Interimsskulder  72 108 53 280 101 713 

Reserverade medel  0 14 147 20 214 

Eget kapital  389 760 391 720 343 507 

S:a skulder eget kapital  539 868 581 682 506 626 

not 1 En avgiftshöjning från 100 kr/år till 150 kr/år utgör ökning av intäkter 

not.2. Avgift till Förbundet AS (15 kr/medlem) 

not 3. Kanlsiet har flyttat till nya lokaler. Under första halvåret hade vi dubbla hyror 

not.4. All avprickning av betalningar sker genom en ocr-redovisining 

not 5 och not 6 Kostnader i samband med flytt till nya lokaler 
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VERKSAMHETSPLAN  2020 

 erbjuda våra medlemmar ett rikt utbud av aktiviteter av olika slag 

 medverka vid Seniorfestivalen 2020 

 undersöka möjligheterna till utökad verksamhet med nya aktiviteter och försöka få fler 
platser på våra aktiviteter  

 utveckla vår närvaro på sociala medier 
 


