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Föreningen AstraZeneca Seniorerna har för sitt verksamhetsår haft foljande ssrelse:

Ordforande

Agneta §undstrsrxl

V" $rdförande

.fohn Olsson

Sekrete{Er§

Gunnel TrirnbNorn

Ekonomi

fula &hlzån

fuIedxernsregister

christina Eklund sundstedt

Svriga

fedarnoter

Jan Anders$on

ånita Eininger
Xerstin Hedrnan
tr{ent Lorernark

Bs Beuter

Föreningen *rade vid årsskiftet 2018/2OXS S72 rnedlerrln!ätr.

styrelsen lrar haft 10 protokollförda sarfirnanträden.

Ekonorni
Hänvisas

till bokslutsrappsrten.

Programverksamhet
Antal deltapre i respektive rnotionsverkarnhet under våren respektive hösten:
Gyrnnastik
Qr Gong

-

-

59 personar

11 personer

Spinning-12 perconer
Core

-

15 perconer

VaBengymnastik

-

62 personer

ilnåndsrnöen
Året§ månadsmöten har varit förlagda till Hagabergs Folkhtlgskola dan sista tisdagen i månaden med
50 - 70 deltagare vid varje tillfiille.

30lanuad fick vi information av två erfarna ögontäkare hån Medsyn i Tumba.
27 mars stod "Blomsterglädje" på programmet med presentation av Ylva Landerholm.
24 april informerade Peter Alvarssan orn AstraZenecas verksamhet
25 september underlxill llåkan Burmaa med Elvis Presley som terna.
30 oktober berättade författaren Axel Odelberg om "Hertig Larsono och hans levnadsöde.

27 november fick vi underhällning av Åsa Bergh med "Var f-n är mina
12 december inbiiids

tofflof

.

till Luciafest där elever från Rosenborgsskolan medverkade.

År$DÖte hölls den 20februari på Hagaberp Folkhiigskola. Därefter birids deltagarna pä'En
musikalisk confetti' presenterad av Linnea Sallay och Jan-Erik Sandvik.

t tfryttgiordes den 5 december medJulbordsresa mellan Kapellskäroch Mariehamn rned 87
deltagare.
Resor

till Fortugal har genomförts den 15-21 september med 19 dehagare respektive den 21-27

september med 24 dettagare.
FenslonärsutffVkt - Resa i Sörmland - arrangerades av föreningen vid fura tillfällen, 3S31 maj samt 4juni, efter inbjudan från AstraZeneca. To,talt 342 deltagare.

5

I{ya penslotärer informeras fortlöpande.
Stutord
AstraZeneca Seninrerna kan nu se tillbaka på sitt 22:a verksamheBår. Vära akiviteter likom
rnånadsmöten och resor har mött glädjande stort gensyar, vilket känns stimulerande för styrelsen

att

fortsätta med framtida insaBer.
AsfiaZeneca Seniorerna framför ett varunt bck till AstraZenecas företagsledning och rnedarbetare.

k
$SN$ {M'k^kfu
Scidertälie den 15 ianuari 2019
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