AstraZeneca Seniorerna
Verksamhetsberättelse 2008
Föreningen AstraZeneca Seniorerna har för sitt verksamhetsår haft
följande styrelse:
Ordförande
V.ordf. o v. sekr.
Sekreterare
Kassör
Medlemsregister
Övriga ledamöter

Ola Vestin
Jan-Berthel Hansen
Per-Åke Nilsson
Kerstin Hedman
Else-Britt Hultberg
Sigvard Andtbacka
Ulla-Britt Königsson
Kersti Odin Parts
Bo Reuter

Föreningen hade vid årsskiftet 2008 / 2009 752 medlemmar.
Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden.
Ekonomi
Hänvisar till bokslutsrapporten.
Programverksamhet
Vattengymnastiken har haft ett 60-tal deltagare uppdelade på 1 grupp
vid Astra Zenecas anläggning samt 2 grupper vid Scanias anläggning
Gröndal.
Gymnastiken har under våren och hösten haft c:a 50 deltagare.
Qi Gong har under våren och hösten haft c:a 18 deltagare.
Månadsmöten, normalt sista tisdagen i månaden har varit 7 st med
följande program:

29 januari informerade tandläkare Ulla Rahm och tandhygienist
Margaretha Juhlén om Tandvård för äldre. 86 deltagare.
31 mars berättade Staffan Ternby om sina år på Astra och
AstraZeneca. 125 deltagare.
29 april berättade och värderade Peder Lamm antikviteter. 110
deltagare.
30 september berättade Doktor Per Mjörnheim om Faktorer för god
hälsa. 84 deltagare.
28 oktober underhöll Börje Boman med Sång och musik. 55 deltagare.
25 november berättade Håkan Mogren om sina år i Astra och
AstraZeneca. 130 deltagare.
15 december firades Lucia i personalrestaurangen. Lucia med tärnor
från Rosenborgsskolan sjöng för oss. Antal anmälda 270 personer.
Årsmöte hölls den 26 februari i Personalmatsalen i byggnad 402. 105
deltagare. Efter årsmötet underhöll PRO i Järna med ett program om
Cornelis Vreeswijk.
Utflykter har ägt rum vid 5 tillfällen..
15 maj ordnades en friskvårdsdag vid Karlebytorpet. 50 deltagare.
25 september och 16 oktober var det svamputflykt med L-E
Askengren som ledare.
22 oktober besöktes Armé-museum i Stockholm. 38 deltagare.
3 december gick resan till Kapellskär och Mariehamn. 48 deltagare.
Resor har genomförts vid 4 tillfällen.
6 – 7 maj gick resan till Falun med besök hos Cederroths fabriker med
23 deltagare.
3 – 6 juni gick resan till Gotland med 38 deltagare.
16 – 20 september och 6 – 10 oktober gick färden till Island med 49
resp. 16 deltagare.
Fyra trevliga resor som uppskattades av deltagarna.
Pensionärsutflykt.
Den 21 maj och 29 maj arrangerade AstraZeneca Seniorerna
AstraZenecas årliga pensionärsutflykt.
Resan gick i år till Uppsala med 170 resp. 153 deltagare.

Nya pensionärer.
Vid två tillfällen, 12/2 och 27/10, har vi haft information till nya
pensionärer.
Slutord.
AstraZeneca Seniorerna kan nu se tillbaka på sitt 13:e verksamhetsår. Vi
började med ett 70-tal medlemmar och i dag kan vi räkna in 752. 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 mött glädjande stort
gensvar. Detta i sin tur känns stimulerande för styrelsen att fortsätta med
framtida insatser.
AstraZeneca Seniorerna framför ett varmt tack till AstraZeneca, till
företagsledning och medarbetare på alla nivåer.

Södertälje den 22 januari 2009.
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