Verksa mhetsberättels e är 2A2L

Föreningen AstraZeneca Seniorerna har för sitt verksarnhetsår haft följande styrelse:

Ordförande
V. ordförande
Sekreterare
Ekonomi
Medlemsregister
Övriga ledamöter

Agneta Sundström
John Olsson

GunnelTörnblom
Ewa Ahlz6n

Christina Eklund Sundstedt
Eva Cedervall Finn

Anita Eininger
Anders lbjer

Lennart Karlsson

Föreningen hade 571 medlemmar vid årsskiftet }O2I/ZOZZ.

Styrelsen har haft 8 protokollf<irda sammanträden samt ett konstituerande möte.

Ekonomi
Hänvisas

till bokslutsrapporten.

Programverksamhet
Under våren respektive hösten anordnades stavgång vid 12 tillfällen med 10-12 deltagare vid denna
aktivitet.

Månadsmöten
Under våren stiilldes våra månadsmöten in efter atlmänna rekommendationer från
Folkhälsomyndlgl.reten i samband med rådande Coronapandemi.
23 februari genomfördes årsmcite.med deltagande enbart av styrelsens ledamöter. Sedvanliga

årsmöteshandlingar hade iförväg skickats ut tiil alla medlemmar.
24 augusti inbjöds våra medlemmar till en konsert med musik och sång av Johan Boding och Janne
Schaffer på ldala Caf6 på Mörkö. 180 personer närvarade.

Höstens månadsmöten har varit förlagda
med något undantag.

till

Hagabergs Folkhögskola den sista tisdagen i månaden

oktober hörde vi hobbyfotografen Per Karlsson berätta om och presentera sina fotografier från de
resor han gjort för att fotografera världens olika djurarter.
5

25 oktober framftirde sångerskan och komikern Maria Möller tillsammans med pianisten Maria Kvist
föreställningen "Allt vi äf - en resa genom mänskliga mriten och musikalisk mångfald. Reflekioner
kring livets olika skiftningar och vårt förhållande till oss själva och andra.
30 november föredrog Johan Rönnby, professor i marinarkeologi, en presentation om

"Marinarkeolqi i haven".
14 december lyssnade vi på AstraZeneca Kören som framftirde adventssånger.

lnga resor inplanerades under året.

Pensionärsutflykten, §em AstraZeneca tnhluder sam$lga penslonärer tlll, hlev lnqtälld. Resmålet
var Utö. Kommer attgenomfikas när så blir lämpligt med tanke på rådande pandemi.

§a

pensionärer informeras fortlöpande.

Slutord
AstraZeneca Seniorerna kan nu se tillbaka på sitt 25:e verkamhetsår. Våra aktiviteter liksom
månadsmöten och planerad pensionärsutflykt har mott glädjande stort gensvar, vilket känns
stimulerande för styrelsen att fortsätta med framtida insatser.
AstraZeneca Seniorerna framför ett varmt tack till AstraZenecas f«iretagsledning och medarbetare.

Södertälje den 3 januari2A22
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Lennart Karlsson

