AstraZeneca Seniorema

Verksamhetsberättelse

201 5

Förerringen AstraZerreca Seniorerna har för sitt verksamhetsår haft foljande styrelse:

Ordförande
V. ordförande
Sekreterare
Kassör
Medlemsregister
Öwiga ledamöter

Agneta Sundström
John Olsson
Per-Åke Nilsson

Kerstin Hedman
Else-Britt Hultberg
Ewa Ahlzdn

Ulla Boström
Anita Eininger
Christina Luketic
Bo Reuter

Förerringen hade vid årsskiftet 2014 I 2015 679 medlemmar.
Styrelsen har haft L1 protokollförda sammanträden.

Ekonomi
Hänvisar till bokslutsrapporten.
Programverksamhet

. Vattengymnastiken

har haft ett 8Gtal deltagare uppdelade på 3 grupper vid AstraZenecas
anläggning samt 2 grupper vid Scanias anläggning Gröndal.
Gymnastiken har under våren odr hösten haft ca 40 deltagare per gang.
Qi Gong har under våren oc-h hösten haft c:a 13 deltagare per gång.
spinning har under hösten haft c:a 14 deltagare per gång'
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Månadsmöteru normalt sista tisdagen i månaderi har varitT st med följande program
27 jaruanberättade Omi S<iderblom om Natan Söderblom. 39 deltagare.
26 mars berättade doktor Gunnar Borgsten om Åskdrakens Land. 30 deltagare.
28 april fick vi information från AstraZeneca. 49 deltagare.
29 september fick vi information om hiåirt- lungräddning från Röda Korset. 41 deltagare.
27 oktober berättade Barbro Nordenhäll om arbetet som läkare på Grönland.43 deltagare.
24 november inforrnerade Swedbank om att sälja villan och flytta till annat boende. 33 deltagare.
14 december firades Lucia i personalrestaurarrgen. Lucia med fåmor från Rosenborgs-skolan
sjöng för oss. Antal deltagare c:a 165 personer.
Årsmöte hölls den 17 februari i Personalmatsalen i byggnad 402. C:a110 deltagare. Efter årsmötet
var det underhållning avlohan Boding.

Utflykter har ägt rum vid
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tillfälle.

november gjordes besök på Giirtuna.30 deltagare.

19 november gjordes besök på Stadshuset i Stockholm. 35 deltagare.
2 december gid< ]ulbordsresan till Kapellskäir odr Mariehamn. 89 deltagare.
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Resor har genomförts vid 2 tillfåillen.
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rnaj gick fäirden till Skåne. 26 deltagare.
resan tillSpanien.45 deltagare.

14-20 oktober gick

Två trevliga resor som uppskattades av deltagarna.

Pensionärsutflykt.
Vid 3 tillfåillen, 27 maj,2 odr 4 juni arrangerade AstraZeneca Seniorema AstraZenecas årliga
pensionärsutflykt. Resan gick tilt Gävle.. Totalt 360 deltagare.
Nya pensionärer.

Information till nya pensioniirer sker fortlöpande.
Slutord.
AstraZeneca Serriorema kan nu se tillbaka på sitt 19:e verksamhetsår. Vi började med ett 7&tal medlemmar och i dag är vi cirka 680 medlemmar. Vi i styrelsen gläder oss åt att vi kan hjälpa till att fylla
det stora kontaktbehov som finns hos både pensionärer från Astra odr AstraZeneca. Våra aktiviteter,
mötery resor mm har mött glädjande stort gensvar. Detta i sin tur känns stimulerande för styrelsen att
fortsätta med framtida insatser.
AstraZeneca Seniorerna fram{ör ett varmt tack
på alla nivåer.

till AstraZeneca, till företagsledning och medarbetare

Södertåilje den 8 januari 2016.
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Per-Äke Nilsson, sekreterare
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Ulla Boström

Bo Reuter
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yohnOlsson, v. ordförande
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Kerstin Hedman, kassör
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