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Styrelsen för Aktiva Seniorer i Örebro, org.nr 875002-0698, får för verksamhetsåret 2020
avge följande berättelse.
Antalet betalande medlemmar var under året 1397 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.
Årsmötet hölls den 27 februari 2020.
Styrelsen och övriga engagerade har under året lagt ner ett stort arbete med att planera
ett rikt utbud av aktiviteter, studiebesök, studiecirklar och resor. Tyvärr drabbades även
vår verksamhet stort av den världsomspännande pandemi som präglat våra liv och
verksamheter under hela året. Detta har medfört att stora delar av våra planer har fått
ställas in. Rekommendationerna från myndigheter och regering har riktat in sig på
smittspridning vid trängsel, vilket har medfört att alla våra bussresor till intressanta
platser och evenemang har omintetgjorts. Mest tråkigt har varit att inte kunna möta er
medlemmar på alla arrangemang. Alla inställda möten har också medfört att vi fått
mycket extraarbete administrativt och ekonomiskt. ”Onödigt” arbete, som har varit
absolut tvunget att utföra. Vår kassör Leif Johansson och vår expeditionsansvariga
Lisbeth Haglund har gjort ett fantastiskt jobb. Under sommaren tillsattes också ett AU,
bestående av Inger Beijer, Leif Johansson, Karin Johansson, Ulla-Liss Lofjell och Lisbeth
Haglund, som varje vecka sammanträdde digitalt för att stämma av restriktioner och
rekommendationer kopplade till pandemin, och hur de påverkade våra planer.
Sammanlagt 15 sådana möten genomfördes från juni till oktober. Mycket har fått ställas
in, men vi har också försökt att ställa om.
Styrelsen
Inger Beijer, ordförande
Ulla-Liss Lofjell, vice ordförande
Leif Johansson, kassör
Hans Axelsson, sekreterare
Lars Ekström
Karin Johansson
Sofia Loodh
Anders Holm
Kjell Nilsson
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Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden varav 6 digitalt.
Förbundet Aktiva Seniorer (FAS) fick ställa in sin årsstämma i Alingsås i maj på grund av
pandemin. Istället genomfördes en digital stämma senare med röstning digitalt. Vår
kassör Leif Johansson är ledamot av förbundsstyrelsen.

Årets verksamhet
Expeditionen
Expeditionen har varit sporadiskt öppen på grund av pandemin.
Lisbeth Haglund har under de stängda perioderna haft telefon- och mailbevakning.
Månadsmöten
Vi kunde bara genomföra två månadsmöten – i januari och februari . I januari visade
Berndt Eliasson ett fantastiskt intressant och välgjort bildspel om Skebäck. I februari var
det ”Drag till tusen” när Kumla Spelmän spelade medryckande, gamla godingar.
Studiebesök
Fram till mitten av mars kunde studiebesöken genomföras enligt plan. Resten fick ställas
in under våren. På hösten försökte vi så gott vi kunde ställa om genom att dubblera
besöken med betydligt färre deltagare enligt myndigheternas rekommendationer om
max antal personer. Till exempel besökte vi Elgerigården sex gånger med endast 10
besökare åt gången. Vi kunde också erbjuda två konstvandringar i Stadsparken innan det
blev stopp igen!
Resor
Resegruppen har verkligen arbetat i motvind under hela året. Restriktionerna har ju i
mångt och mycket handlat om att hålla avstånd, och då har våra bussresor varit den
kritiska punkten. Endast två av 44 planerade resor kunde genomföras under hela året. Så
trist!
Övriga aktiviteter
Författarcaféerna fick ställas in på vår och höst. Enligt programmen skulle författaren
Louise Boije af Gennäs besöka oss, men icke.
Gun-Britt Andersson och Eva Gert har samlat intresserade till Stavgång. En härlig
promenad med stavar , frisk luft och en kopp kaffe har lockat. Uteaktiviteter har kunnat
genomföras även detta år.

5

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

Föreläsningsserien Få reda på mer om fortsatte att locka intresserade åhörare.
Pandemin gjorde att vi kunde genomföra två av tre program både på våren och hösten.
Vårens föredrag handlade om järnvägsprojektet Oslo-Sthlm 2.55 och Nerikes Allehandas
framtid. Under hösten besöktes vi av två kommunalråd från Örebro som berättade om
kommunens framtidsvisioner med bland annat snabbussar.
Många av våra medlemmar har visat stort intresse för aktiviteterna kring mat och dryck.
Vi har provat öl, vin och champagne, och några har lärt sig mer om vegetarisk
matlagning. Dessutom handlade flera aktiviteter om tillbakablickar och lokal historia,
ibland som föreläsning, ibland som studiecirkel.
Studiecirklar arrangerades också inom litteratur och klassisk musik.

Inget vanligt år
Det är lätt att bli ledsen och missmodig när man jobbar ideellt med att arrangera så
mycket trevliga evenemang som vi gör i Aktiva Seniorer och sedan få ställa in det stora
flertalet. Tråkigt eftersom det medför att vi missar umgänget med alla medlemmar.
Belöningen för oss är ju att få responsen från er, och att tillsammans med er förkovra
oss, njuta och trivas. Men man lär sig att inte ta något för givet och att ständigt vara
beredd på att förändra.
Styrelsens verksamhetsplan för 2020

Mål

Måluppfyllelse

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

En bråkdel
kunde
genomföras
pga
pandemin

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 fler än 50 medlemmar, som ställer upp ideellt för att föreningen ska
kunna genomföra all verksamhet.
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Funktionärer under 2020
Revisorer: Svante Gyrulf, Tommie Bergsten, Eva Gert
Valberedning: Christina By, Gun-Britt Andersson, Bengt-Olof Gert
Expeditionen: Inger Aspelin, Kristina Björn, Monika Broström, Ann-Charlotte Bååge,
Asta Eriksson, Gunilla Elfors, Inga-Lill Ericsson, 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
Resor: Hans Axelsson, Pelle Führ, Karin Johansson, Mayvor Reimfelt, Anders
Westergren, Gertrud Åsman, Anders Nilsson och Margaretha Nilsson.
Studiebesök: Gun-Britt Andersson, Inger Bergane, Bengt-Olof Gert, Inger Grönholm,
AnnaKarin Holm, Ulla-Liss Lofjell, Sofia Loodh, Bengt Momats och Birgitta Pauly
Månadsmöten: Inger Beijer, Anders Holm, Annica Rydbecker
Kaffe- och serveringsgruppen: Birgitta Andersson, Bengt Dahlgren, Anita Edwertz, Erik
Edwertz, Eva Edwertz, Nils Edwertz och Svea Leideman

Tack också till alla medlemmar som så tålmodigt har stått ut med alla förändringar och
inställda aktiviteter! Vi har inte gett upp hoppet! Nu ser vi framåt mot ett nytt
verksamhetsår, som förhoppningsvis ska bli bättre än 2020. Livet blir aldrig som före
pandemin, men vi hoppas att vaccinet ska göra att vi kan återgå till ett roligare liv med
resor, studiebesök, konserter, teaterbesök och framför allt härliga träffar med varandra!
Örebro i februari 2021
Styrelsen för Aktiva Seniorer Örebro

Inger Beijer, ordf

Ulla-Liss Lofjell, v ordf

Leif Johansson, kassör

Hans Axelsson, sekr

Kjell Nilsson

Lars Ekström

Karin Johansson

Sofia Loodh

Anders Holm
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VERKSAMHETSPLAN 2021





erbjuda våra medlemmar ett rikt utbud av aktiviteter av olika slag
undersöka möjligheterna till utökad verksamhet med nya aktiviteter och försöka få fler platser
på våra aktiviteter
utveckla vår närvaro på sociala medier
utveckla möjligheten till digitala lösningar när fysiska möten inte är lämpliga

