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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022 
 

Efter flera år med pandemi kunde vi under 2022 äntligen börja bedriva en i det närmaste 

normal verksamhet. Månadsmötena i januari och februari tvingades vi dock ställa in och de 

flesta cirklarna sköt på sina starter. Några avgifter för cirkelverksamheten togs inte ut under 

våren. 
 

Styrelsen har under året bestått av åtta ordinarie medlemmar och två ersättare. 
 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning 
 

Ordförande   Ulf Hiller   

 

Vice ordförande och sekreterare Monica Hellström  

 

Kassör Eva Löfgren 

 

Studieorganisatör  Kjell Björkander 

 

Ledamot   Bo Lundman 

 

Ledamot   Kajsa Bergeld 

 

Ledamot   Rune Aldén 

 

Ledamot   Kajsa Ryttinger 

 

Ersättare   Paul Käll 

 

Ersättare   Kerstin Axelsson 

 

 

Revisor   Hans Johansson tom 2022-08-15 

 

Revisor   Roger Persson 

 

Revisor   Per-Anders Tornås from 2022-08-16 

 

Ersättare   Per-Anders Tornås tom 2022-11-16 

 

Ersättare   Lars Magnusson from 2022-11-17 
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Styrelsemöten 

Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden under året. 

 

Expedition 

Under våren hade styrelsen öppen expeditionstid med kaffeservering på lördagar i 

Trevnaden. 

 

Medlemsantalet 
2022-12-31 uppgick antalet medlemmar till 471 st. En del medlemmar har dessvärre gått ur 

tiden men vi har också haft glädjen att hälsa flera nya medlemmar välkomna.  

Kontaktombuden 

Kontaktombudssamordnaren hade en sammankomst med kontaktombuden. Programbladen 

delades ut två gånger under året. 

Kontaktombuden gjorde såväl kondoleansbesök som uppvaktningar av medlemmar som 

fyllde 90 år. 

Cirkelledarna 

Tillsammans med studieorganisatören Kjell Björkander och ABF har cirkelledarna haft en 

sammankomst under året. 

Valberedningen 

Gerd Strand har under året varit ensam i valberedningen. Från och med höstmötet 

2022- 11- 16 består valberedningen av Margaretha Collin, Conny Carlsson och Mats 

Gustafsson, med Margaretha som sammankallande. 

Kommittéer och funktionärer 

Under 2022 var ca 40 personer engagerade i kommittéer och som kontaktaktombud. Många 

har flera uppdrag. 

Välkomstmöten 
Vid två tillfällen bjöds nya medlemmar in för en presentation av föreningen. Styrelsen fick 

då möjlighet att ta reda på vilka förväntningar som fanns på verksamheten och vilka nya 

resurser som tillfördes. 

Medlemsmöten/Månadsträffar 

Under våren ställdes två månadsmöten in på grund av pandemiläget. Årsmötet kunde dock 

hållas i mars och även i april hade vi möte. I maj hade vi sedvanlig våravslutning vid Nääs 

slott. 

I juni beslutade styrelsen att sluta med protokollförda medlemsmöten, förutom de 

stadgeenliga års- respektive höstmötena, och i stället ha mer informella månadsträffar.  

 

Mars, årsmöte: Vi underhölls av Melodikterna med schlager och popmusik från 

50-talet och framåt. 
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April: Fotografen Kristoffer Sahlén berättade och visade foton ”Från 

grävlingsgryt till myskoxarnas rike”. 

 

Augusti: Kenneth Holmström sjöng och spelade nostalgilåtar. 

 

September: Sportfiskaren Per Ola Johannesson berättade med ord och foton 

om ”Drömfisket i Amazonas”. 

 

Oktober: Troy Berglind underhöll med musikquiz. 

 

 

November, Höstmöte: Vår egen kör, Trivselkören, underhöll oss.  

 

 

December: Vi besöktes av ett luciatåg från Uddaredsskolan. 

 
Föreningens övriga engagemang: 
 
Våra representanter har deltagit vid följande tillfällen: 

Boulealliansens årsmöte. 

Fyra möten med Lerums kommuns pensionärssamråd, varav ett digitalt. 

Distriktets årsmöte och höstmöte i Trollhättan. 

Ordförandekonferenser och dialogmöten i Trollhättan. 

Kommunens volontärträffar. 

Möten i Lerums Samorganisation. 

Tre digitala möten för studieorganisatörer med distriktet 

Våra representanter har engagerats i följande verksamheter: 

Tillsammans med Lerums kommun driver vi Café Dagny dit pensionärer kan komma för att 

få hjälp med digitala problem. 

Föreningens representant i pensionärsamrådet har deltagit i kommunens upphandling av 

driften av Riddarstensgården. 

Tillsammans med PRO Lerum anordnades en öppen utfrågning av företrädare för partierna i 

Kommunfullmäktige inför valet. 

Utbildningar. 

Företrädare för vår förening har deltagit i distriktets utbildningar såväl digitala som fysiska. 

Styrelsen deltog i en styrelseutbildning som distriktet anordnade i Trollhättan. 

Styrelsen har genomgått HLR-utbildning i Alingsås. 

 

Resor, studiebesök och andra gemensamma aktiviteter 

Tre pub-kvällar i Trevnaden 

Gin- resp whiskykunskapskvällar har hållits i Trevnaden. 

Berättarkvällar och promenader om Floda då och nu. 
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Medlemmar äldre än 85 år bjöds på medelhavsbuffé i Trevnaden. Paul Käll underhöll med 

gitarr och sång. 44 medlemmar deltog. 

Medelhavsbuffé serverades till självkostnadspris till 60 övriga medlemmar. 

I julveckan serverades grötfrukost tre morgnar till självkostnadspris till ca 60 medlemmar. 

Paul Käll underhöll med gitarr och sång. 

Under Floda Torgs höstmarknad hade föreningen en konstutställning i Annexet och 

kaffeservering i Trevnaden. 

Tillsammans med PRO Lerum åkte vi till Malmöoperan och tittade på Anastasia. 

 

Vårlunch 
Vårlunchen för föreningens funktionärer ställdes in på grund av smittspridningen. 

 

Avslutningsord 

Avslutningsvis kan styrelsen konstatera att efter flera år med pandemin som påverkat såväl 

vår verksamhet som enskilda medlemmars liv har aktiviteterna i vår förening fått ny fart och 

speciellt under andra halvåret har engagemanget och glädjen varit stor bland medlemmarna.  

Styrelsen vill härmed tacka för allt arbete som lagts ner och all glädje som visats och vi 

hoppas att 2023 skall fortsätta i samma anda. 

 

 

 

Floda den 5 mars 2023 

 

 

 

 

Ulf Hiller    Monica Hellström  

Ordförande    Vice ordförande, sekreterare 

 

 

 

Kjell Björkander    Eva Löfgren  

Studieorganisatör   Kassör 

 

 

 

 

Rune Aldén    Kajsa Bergeld 

Ledamot    Ledamot 

 

 

 

 

Kajsa Ryttinger   Bo Lundman 

Ledamot    Ledamot 


