AstraZeneca Seniorema
Verksamhetsberättelse 2014
Föreningen AstraZeneca Seniorema har för sitt verksamhetsår haft följande styrelse:

Ordförande
ordförande
Sekreterare
Kassör

V.

Agneta Sundström
John Olsson
Per-Åke Nilsson

Kerstin Hedman

Medlemsregister Else-Britt Hultberg
Öwiga ledamöter Sigvard Andtbacka
Anita Eininger
Kersti Odin Parts
Bo Reuter

Föreningen hade vid årsskiftet 20741 2015 757 medlemmar.

S§relsen har haft LL protokollförda sammanträden.

Ekonomi
Hänvisar till bokslutsrapporten.
Programverksamhet
Vattengymnastiken har haft ett 80-tal deltagare uppdelade på 3 grupper vid AstraZenecas
anläggning samt2 grupper vid Scanias anläggning Gröndal.
Gymnastiken, har

""d:l

våren och hösten haft ca 40 deltagare per gång.

Qi Gong har under våren och hösten haft ca

15 deltagare per gang.

Månadsmöten, normalt sista tisdagen i månaden har varit 7 st med följande program
28 januari berättade sjuksköterskan Gudrun Engström om hjälparbete i Afrika. 49 deltagare.
25 mars fick vi information från AstraZeneca. 52 deltagare.
29 april fick vi information fran Hiiirt- kärnenheten i Södertälje.52 deltagare.
30 september fick vi underhållning av Mia Poppe och Niclas Strand. 40 deltagare
28 oktober fick vi information från Aktiespararna. 40 deltagare.
25 november informerade Patricia Tudor Sandahl om aspekter på åldrandet. 70 deltagare.
LL december firades Lucia i personalrestaurangen. Lucia med tämor från Oxbacks-skolan sjöng
för oss. Antal deltagare c:a 200 personer.
Årsmöte hölls den L8 februari i Personalmatsalen i byggnad 402. C:a80 deltagare. Efter årsmötet
var det underhållning av Lirur6a Sally och Åsa Arvidsson.

Utflykter har ägt rum vid

3

tillfiillen..

22 oktober ordnades utflykt till Artipelag på Värmdö.32 deltagare.
l.L november besöktes föreställningen om Erik Axel Karlfelds liv i Stockholm. 17 deltagare.
3 december gick Julbordsresan till Kapellskär odr Mariehamn. 106 deltagare.

Resor har genomförts vid 2 tillfällen.
4- 6 rnaj gick färden till Värmland. 17 deltagare.
27 september - 2 oktober gick resan till Gardasjön i Italien. 48 deltagare.
Två trevliga resor som uppskattades av deltagarna.

Pensionärsutflykt.
Vid 4 tillfäIler.,4,5,9, och 12 juni arrangerade AstraZeneca Seniorema AstraZenecas årliga
pensionärsutflykt. Resan var en tur på Göta Kanal. Totalt 485 deltagare.
Nya pensionärer.

Vid två tillfällen har vi haft information till nya pensionärer.
Slutord.
AstraZeneca Seniorema kan nu se tillbaka på sitt 18:e verksamhetsar. Vi började med ett 70-tal medlemmar och i dag är vi cirka 760 medlemmar. Vi i styrelsen gläder oss åt att vi kan hjälpa till att fylla
det stora kontaktbehov som finns hos både pensionåirer frårr Astra odr AstraZeneca. Våra aktiviteter,
möten, resor mm har mött glädjande stort gensvar. Detta i sin tur kiinns stimulerande för s§rrelsen att
fortsätta med framtida insatser.
AstraZeneca Seniorema framför ett varmt tack
på alla nivåer.

till AstraZeneca, till företagsledning och medarbetare

Södertälje den 8 januari2015.
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Kerstin Fledman, kassör
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