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Föreningen AstraZerefia Seniorema har för sitt v€rksamhetsår hatt fbliande styretse:

Ordförande
V.

ord{örande

fukteterare
Kassör

Agneta Sundström
}or§m Olsson
Pm-Åke Nilsson
Ko:nstin Hedman

Mdlemsregister Eke-BrittHultberg
Övriga ledanrtiter

Ermra

Ahlzdn

UISa Soström
Armitä Eininger

ffisistinä tuketie
SoReuter
Förerringen hade vid åNsskiftet 2016 / 2017

6S rnedlemrnar.

Sfyrelsen har haft 11 prctokoltlbrda sarnmanträden-

Ekancmi
Hänvisar titl bokslutsrryPorten,
Pr,ogtamverkcamhet

Yattengymnastikan har haft ett &-tål deltagäre uppdelade På 4 grupp€r vid AstraZenecas
anläggning.
Gynnastiken har u*der våren och hösten haft ca {0 delta6arc Per gång.
Qi Gong har unde: våren och hiisten haft ea 1S deltagare Per Sång.
§pinning trar unds h&§ten haft c:a 14 deltagare per gång.
Corc hår under h§stemr hatt ca 15 deltagare per gång.
Månadsilnöter\ narma[t eista tisdagen i månaden, mm under htxten förlagts till Hagaberp Folk
htigokola har varit 7 st:med föIiande progräm
31 januari fick vi infiormation cm AstraZeneca på Gärruna.. 70 deltagare.
28 mars berättade x*tearologen Bertil larsson om Nordpotsorpeditioner.. 5S deltagare.
25 april fick vi informration ftån AstraZeneca. 51 deltagare.
26 september fick vii information om arbetet med Siidertii§e Kanal oeh §iidertåi§e $iukhus.

.

48 deltagare.

vi urnderhållning avlohan Wennetstra§d' 3O deltagare.
28 november berätMe arkeolog Torun Zachrisson om §tockholm före Stsckholm. 51 deltagare.
12 december firades; Lucia i personalrestaurangen. Lucia med tärnor från Rosenborgs-skolan
sjti'ng för öss. Ank[ d*ltagare c:a 125 percöner.
31 oktober fick

i

Ånemöte hiills den 21 fiebruari Hagabergs Folkhö§skola. C:a 50 deltagare- Efter åtsrnötet
var det underhåltnirqg av Karin Fröl6n rned Beppe Wolgers Båstä tsitar. 50 deltagare.

Utflykter har ägt rum urid 2 tillfälle.
5 april gjordes besek på f.eif Karlssons Bilmuseum i Tumba. 38 deltagare.
7 deeember giek }ulbordsresan till lQpellskär oeh Mariehamn. 85 delhgare.

Resor har genomförts viid 2 tillfiillen.
18 * 25 september giiordes rea till Irland med 44 deltagare. 5 * 10 oktober gjordes resa
med 20 deltagare. 'llwå trevligä resor som uppskattades av deltagama.

till England

PeneionårsutflykL
Vid 2 tillflillen, 3L maj och B juni arrangerade AstraZeneca Seniorema AstraZenecas fuliga
pensionärsutflykt. Resan gick till Waxholm - Kastellet. Totalt 370 deltagare.
Nya pensionärer.
lnforrnation till nya perrsionärer sker fortlöpande.

§lutord.
AstraZ€neca §eniorernsa kan nu se tillbaka på sitt2l:e verksamhetsfu. Vi tiirjade med ett 7&tal medIemmar och i dagär vi eirka 660 medlemmar. Vi i sfyrelsen gläder oes åt att vi kan hjälpa till att fylla
det stora kontaktbehov som finns hos både pensioniirer 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 änsatser,

AstraZeireca Seniorema framför ett varmt tack till AstraZeneca, tilt företagsledning rxh medarbetare
på alla nivåer.

Södertälje den

i

januarji 2018,

{i/
rgneta Sundström, ond.ffirande
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Keistin Hedrnär"r, kassör

Iohn Olsson, v. ordförande
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Bo H.euter, v. s€kreterare
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