VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Verksamhetsberättelse för år 2020
Styrelsen för år 2020 har haft följande sammansättning;
Ordförande
V. ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Lilian Nilsson
Roger Edvinsson
Annica Wiberg
Ansten Elgåsen
Britt-Marie Nordsten
Maj-Britt Forsell
Roger Edvinsson
Ann-Louise Norstedt
Bo Skoglund
Kerstin Lundgren Nilsson

Medlemsansvarig
Resor
IT
Aktiviteter
Cirklar/kurser
Månadsmöten

Fram till och med årsmötet den 10 mars 2020 genomfördes alla aktiviteter enligt vårt tidigare
publicerade program.
Under resten av året har det pågått en pandemi (Covid-19) som genom rådande restriktioner och
nationella råd gjort det omöjligt att genomföra månadsmöten, cirklar och resor. Vi har ändå kunnat
genomföra aktiviteter utomhus enligt vårt planerade program. Några cirklar har valt att träffas utomhus
i en annan form.
Styrelsen har under året haft 12 protokollförda sammanträden.
Förbundet Aktiva Seniorers regionala samrådsmöte och ordförandekonferens har varit inställda på
grund av de rådande omständigheterna.
Björn Forsell och Lilian Nilsson (suppleant) har representerat föreningen vid KPR:s (Kommunala
Pensionärsrådet) sammanträden i Skövde. Rådets möten har under året dels varit inställda, dels
genomförts digitalt. Protokoll från dessa möten har publicerats via länk på föreningens hemsida.
Kommunens Seniormässa ställdes också in, där vi annars alltid deltar.
Trots det rådande läget har medlemsutvecklingen under året varit stabil och vid årets slut var vi 667
medlemmar.
Styrelsen, kommittéer, cirkelledare och också enskilda medlemmar har varit beredda att kunna starta
upp föreningens verksamhet med kort varsel.
KPR
Föreningens representant i KPR, Kommunala Pensionsrådet, är Björn Forsell.
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Ekonomi
Under året fick vi in 101 000 kr i medlemsavgifter (150,-/medlem).
Från Skövde Kommun erhöll vi 88 000 kr i bidrag då vi tillhör Kommunala Pensionsrådet (KPR).
När det gäller kostnader gav månadsmöten ett underskott på 22 000 kr.
Våra resor o aktiviteter gav ett underskott på 4 000 kr. Totalt fick vi ett överskott på 101 000 kr.
Föreningen har en god ekonomi och hade vid årets slut 210 000 kr i kassan.
IT
IT-kommittén

Roger Edvinsson, Ansten Elgåsen, Elisabeth Ranbro, Lennart Andersson, Kent Kardell
Hemsida

Hemsidan är, tillika med e-post, föreningens viktigaste källa för information. Sidorna uppdateras
kontinuerligt och på Startsidan läggs blänkare in om månadsmöten, aktiviteter, cirklar och resor. Även
meddelanden och rapporter från styrelse och kommittéer läggs in på hemsidan.
Utskick

E-postutskick till samtliga medlemmar görs via Joomla-komponenten AcyMailing.
Redovisningssystem

Under 2020 uppgraderade föreningen från Visma Förening till Visma eEkonomi.
Utrustning

Ny dator med programvara har anskaffats och installerats till föreningens sekreterare. Föreningen har
uppdaterat säkerhetsprogramvara (Norton 360 Platinum) på föreningens samtliga datorer, med skydd
t o m 2022-08-20.
KODEN

KODEN har inte uppdaterats på hemsidan under 2020 p g a tekniska problem.
IT-kommittémöten

Under 2020 har IT-kommittén haft sex möten inklusive möte med förbundet i Hallsberg, där
övergången till CogWorks – WordPress - Oderland presenterades. IT-kommittén har under året
diskuterat eventuell övergång för föreningen från nuvarande Joomla – Loopia till CogWorks –
WordPress – Oderland. IT-kommittén har förordat att Aktiva Seniorer Skövde kör vidare med Loopia
– Joomla tillsvidare. Föreningen har i dagsläget en väl fungerade IT-miljö med en hemsida som flera i
föreningen kan uppdatera samt bra funktion för e-postutskick till samtliga medlemmar. Frågan om
övergången har bordlagts tillsvidare.
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Cirklar
Ca 115 medlemmar deltar regelbundet i föreningens studieverksamhet
Cirkelkommittén

Bo Skoglund

Britt-Marie Persson

Lisbeth Åhström

Under året har cirkelkommittén haft tre sammankomster.
Under 2020 har följande studiecirklar startats upp/genomförts:
Glasfusing
Vinkunskap (6 olika grupper)
Litteratur på svenska
Matlag damer
Bildhantering

Aktiekunskap
Litteratur på engelska, mervetarcirkel
Stick-café
Matlag herrar

För närvarande är samtliga aktiva cirklar vilande beroende på pandemin.
Månadsmöten
Månadsmöteskommittén

Kerstin Lundgren Nilsson
Ing-Marie Wallin
Solveig Ahlin
Helene Harder
Lennart Eriksson
Arne Karlsson t o m årsmötet

Björn Ohlsson
Christer Wallin
Sylva Jonak
Margaretha Ljungström
Hans Persson
Alva Karlsson t o m årsmötet

Månadsmöten har ägt rum i Frejasalen och Valhall. P g a den rådande pandemin har endast tre
månadsmöten inkl årsmötet kunnat genomföras. Deltagarantalet var i januari 118, februari 173 samt
mars 128.
Månadsmöten har skett enligt nedanstående

14/1 Vad händer i en bikupa under ett år
4/2 Åldrandets utmaningar
10/3 Årsmöte samt underhållning
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Aktiviteter
Aktivitetskommittén

Ann-Louise Norstedt
Birgitta Borg
Mikael Nilzén
Ulla-Britt Leander-Olofsson

Anders Ahlström
Göte Gunnarsson
Lennart Andersson
Ylva Jansson

Fasta aktiviteter

De fasta aktiviteterna som pågått under verksamhetsåret är Boule på måndagar och Bowling på
onsdagar. Aktiviteterna har pågått tom mars månad och har därefter ställts in p.g.a. Covid- 19.
Övriga aktiviteter

Programmet tas fram för en termin i taget. Kommittén arbetar med olika förslag och idéer för att sprida
aktiviteterna innehållsmässigt och för att få en bredd i programmet över tid. Kommittén tar fram egna
förslag men får också förslag från alla medlemmar i föreningen. Bokade aktiviteter publiceras
successivt på hemsidan och marknadsförs på månadsmöten.
Gruppen har planerat 32 och genomfört 21 aktiviteter under året. Tyvärr har 11 aktiviteter ställts in
med hänsyn till pandemin. De flesta aktiviteter har varit fullbokade och inga aktiviteter har ställts in
p g a lågt intresse. Totalt har 317 medlemmar deltagit i verksamhetsårets aktiviteter.
Samtliga aktiviteter som genomförts har varit självfinansierade, d v s har ev kostnader för
aktiviteten fördelats på alla deltagare, som avgift. Även kostnaden för den som planerar och genomför
aktiviteten fördelas i förekommande fall på deltagarna i enlighet med styrelsebeslut.
Rapporter har skrivits efter de flesta aktiviteterna och lagts ut på föreningens hemsida. Vid de flesta
tillfällen har de också publicerats i SLA. Antal deltagare per aktivitet har redovisats till
Medborgarskolan.
Resor
Resekommittén

Maj-Britt Forsell
Kerstin Köhler

Lillemor Fridlund
Björn Forsell

Ann Marie Larsson
Göran Jonsson

Följande resor har genomförts under 2020.
6 januari; Besök på Vara Konserthus.
Vi såg föreställningen "Pärleport till Rockn´Roll". Det var tioårsjubileum för showen, stjärnor var
Jessica Andersson och Magnus Carlsson En show som det verkligen strålade och gnistrade om, med
varierad musik och dans.
15 februari; Enligt tradition, ett besök på Lerbäcksteatern. "Starkare än döden" var titeln på årets
deckargåta. Mellan akterna serverades en spanskinspirerad trerättersmeny.
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11 mars; I samarbete med Aktivitetsgruppen gjordes ett besök på VinContoret i Tidaholm. Vi fick en
gedigen information om vinimport, därefter gavs en presentation och historisk återblick av huset som
tidigare varit Sverigekontor för Vulcan Tändsticksfabrik. Därefter serverades en 2-rätters supé med
utvalt vin.
Efter 16 mars blev både resor och möten inställda p g a Covid-19 restriktioner. Kontakt inom
resegruppen har skett via mail och telefon.
Planerade/ inställda resor 2020:





"Hemmave” Karlsborg, Forsvik, Mölltorp"
26 maj
Bäckaskog " Stjärnorna på Slottet med Opera, Konst och folkhemmets möbler!" 7-8 juli
Lerbäcksteatern Årets deckargåta
7 november
Göteborgsoperan "Cabaret"
5 december

Skövde i februari 2021

________________________________________________________________________________
Lilian Nilsson, ordf
Ansten Elgåsen, kassör
Annica Wiberg, sekr

________________________________________________________________________________
Bosse Skoglund, cirkl/kurser Roger Edvinsson, It/vice ordf
Kerstin Lundgren Nilsson, mån.möten

__________________________________________________________________________________
Ann-Louise Norstedt, akt.
Maj-Britt Forsell, resor
Britt-Marie Nordsten, medl ansvarig
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