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Föreningen AstraZenecaSeniorema har för sitt verksamhetsår haft följande styrelse:

Ordförande
ordfrirande
Sekreterare
Kassör

Agneta Sundström
]oftrn Olsson
Per-Åke Nilsson
Kq:stin Hedman
Medlemsregister Else.Britt Hultberg
Öwigaledamöter EwaAhlz6n
UIIIa Boström
Aniita Eininger
Christina Luketic
Bo Reuter
V.

Föreningen hade vid årsskiftet 20L5 12076 677 medlemmar.
Styrelsen har haft 11 prdokollförda sammanträden.

Ekonomi
Hdnvisar till bokslutsragryorten.
Programverksamhet
Vattengymnastiken hmhaft ett 80-tal deltagare uppdelade på 4 grupper vid AstraZenecas
Anläggning.
Gymnastiken har undmvåren odr hösten haft ca 40 deltagare per gång.
Qi Gong har under vårcrr och hösten haft ca 10 deltagare per gång.
Spinning har under höisften haft c:a 14 deltagare per gång.
Månadsmöten, normalt sista tisdagen i månadery som under hösten förlagts till Hagabergs Folkhögskol4 har varit 7 st med följande program
25 januari berättade Stig Sil6n om Riksettan. 46 deltagare.
29 mars fick vi infonrnation om släktforskning.20 deltagare.
26 april fick vi inforrrration trårr:. Asfrazeneca. 54 deltagare.
27 september fick vi iinformation om datorer odr datorsäikerhet. 48 deltagare.
25 oktober berättade Christopher o'Regan om 1700 - talet. 150 deltagare.
24 november berättade Håkan Buller om vad som byggs i Södertälje.49 deltagare.
L2 december firades [rrcia i personalrestaurangen. Lucia med tämor från Rosenborgs-skolan
sjöng för oss. Antal deltagare ca 135 personer.

Årsmöte hölls den 23 feibruari i Personalmatsalen i byggnad 402. C:a70 deltagare. Efter iårsmötet
var det underhållning av Åsa Dellham och Henrik Kaveryd.

Utflykter har ägt rum wid 2 tillfåilIe.
10 maj gjordes besil< på Vikbolandet. 20 deltagare.
7 december gick |rdtrbordsresan till Kapellskiir odr Mariehamn. 104 deltagare.

Resor har genomförts vrid 2 tillfällen.
79 - 26 september ocle 28 september - 5 oktober gjordes 2 resor
Två trevliga resor sorrl uppskattades av deltagarna.

tiil Kroatien

.

42 och 45 deltagare.

Pensionärsutflykt.
Vid 2 tillfäll en, 75 maj, 2- yni arrangerade AstraZeneca Seniorerna AstraZenecas årliga
pensionärsutflykt. Resarn gick till Västerås. Totalt 380 deltagare.
Nya pensionärer.
Information till nya penrsionärer sker fortlöpande.

Slutord.
AstraZeneca Seniorerna kan nu se tilibaka på sitt2O:e verksamhetsår. Vi började med ett 70-tal medlemmar och i dag är vi cirka 670 medlemmar. Vi i styrelsen gläder oss åt att vi kan hjälpa till att fylla
det stora kontaktbehov som finns hos både pensionärer från Astra och AstraZeneca. Våra aktiviteter,
möten, resor mm har rmött glädjande stort gensvar. Detta i sin tur känns stimulerande för styrelsen att
fortsätta med framtida iir:lsatser.
AstraZeneca Senioremar framför ett varmt tack
på alla nivåer.
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till AstraZeneca, till företagsledning och medarbetare
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Kerstin Hedman, kassör
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