Verksamhetsberättelse för Föreningen Aktiva Seniorer i Karlskrona år 2019
Föreningen Aktiva Seniorer har i likhet med tidigare år tagit fram och distribuerat program med
föreningens aktiviteter under våren och hösten 2019 till alla medlemmar. Alla aktiviteter utom en
har kunnat genomföras som planerat och med god uppslutning från medlemmarna. Utfallen av de
olika aktiviterna har varit positiva och bekräftar att utbudet motsvarar medlemmarnas
förväntningar. Ordinarie föreningsstämma genomfördes den 6 mars 2019 och 109 medlemmar
deltog på Militärhemmet i Karlskrona. Efter stämmans avslutande berättade Tommy Nilsson om
”Det vackra Blekinge” och visade sina egna fina bilder.
Vid föreningsstämman och konstituerande styrelsemöte 2019 valdes Kerstin Gunström till
ordförande på 1 år och nyval av Eva Johansson till vice ordförande på 2 år Jan Karlsson omvaldes
på 2 år. Nyval av Anita Davidsson och Karl-Erik OLsson båda på 2 år. Jan-Anders Cederfur och Lena
Lageson och Rodney Svensson valdes på 2 år 2018. Annica Bergqvist avsäger sig sitt uppdrag som
webbmaster. Revisor Eva Olausson Brauer omvaldes på 2 år. Roger Lindberg valdes på 2 år 2018.
Berith Pagels omvaldes till revisorsuppleant på 2 år. Till valberedning omvaldes Kent Gustafsson,
Kerstin Jonsson samt Kerstin Malmström som sammankallande. Nyval av Sten-Göran Johansson.
Föreningen har under året 2019 genomfört 24 aktiviteter med i stort maximalt antal deltagare.
Några av aktiviteterna har dubblerats eftersom efterfrågan varit stor. Bland de mest uppmärksammade under våren kan nämnas resan till Berlin. Besöken i den nyrenoverade Fredrikskyrkan
var uppskattade. Ronneby Folkteater bjöd på Carmen och Konserthusteatern på Drottningsylt.
Räddningstjänsten drog många intresserade. Hönsalotta var en trevlig bekantskap, likaså djuren på
Eriksberg. Birgit Nilsson och Skånska Slott var uppskattade resmål, liksom Granhult. Vi gjorde ockå
vandringar i närområdet. Van Gogh på Kalmar Slott var en upplevelse. Madame Butterfly,
Carolines kafferep och Grease var musikaliska upplevelser. Traditionsenlig ärtsoppelunch och
julmingel med trevlig underhållning avslutade verksamhetsåret.
Samarbete med lokala aktörer fortgår som tidigare med Karlskrona Teaterförening och Blekinge
Museum. Våra studiecirklar i litteratur, konsthistoria och opera i samarbete med Vuxenskolan har
genomförts med positiva och nöjda deltagare. Styrelsen har haft 12 protokollförda styrelsemöten,
varav ett konstituerande möte, samt föreningsstämma den 6 mars 2019.
Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till den resultat- och balansräkning som redovisas vid
årsstämman.
Kassör Jan-Anders deltog i det regionala samrådet i Växjö den 24 april 2019
Ordförande och Jan Karlsson deltog i det regionala samrådet i Halmstad den 10 oktober 2019.
Föreningen hade 20191231 854 medlemmar.
Styrelsen tackar för förtroendet under 2019 och önskar alla medlemmar välkomna till ett nytt
spännande verksamhetsår.
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