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Årsredovisning 2019 för Föreningen Aktiva Seniorer i Uppsala
2019 är föreningens sjuttonde verksamhetsår 

Organisationsnummer 817607-2703

Verksamhetsberättelse

Styrelsen
Styrelsen har från och med årsmötet i mars 2019 bestått av Elisabeth Agell, ordförande, 
Margareta Engvall, vice ordförande, Agneta Sandler Bäfve, sekreterare, Bror-Erik Lundin, 
kassör, ledamöterna Jan-Åke Eriksson, Anna Frånlund, Britt-Marie Gunnarstedt, Ingalill 
Halvarsson, Anders Uddgren och Eva Ulriksson. Styrelsen har haft tio protokollförda möten 
under året. 

Revisorer
Bo Pålsson har varit revisor och Kjell Hamrin revisorssuppleant.

Valberedning
Valberedningen har bestått av Kenny Bjälkensäter (sammankallande), Ulla Englund och Kristina
Söderlind Penton.

Medlemmar
Den 31/12 2019 var antalet medlemmar 1 653, en minskning med 109 från 2018. Slopandet av 
den s k parrabatten bidrog sannolikt till tapp av något fler medlemmar än vanligt men kan ha 
inneburit ett stabilare medlemsunderlag och utraderat en upplevd orättvisa. En förutsättning för 
ett lyckat föreningsarbete är medlemmarnas engagemang och vilja att bidra med egna 
arbetsinsatser. 

Aktiva medlemmar
Under året har ett 50-tal medlemmar arbetat aktivt med att genomföra föreningens program. Det 
kan gälla ansvar för kurser, studiecirklar, aktiviteter, teater- och filmgrupper och de regelbundet 
återkommande verksamheterna samt skötsel av medlemsregister. Som uppmuntran och tack 
anordnades en medarbetarkonferens i november i form av julbord på Odinslund. Ett särskilt tack 
har riktats till två medarbetare som haft ett mångårigt ansvar för sin respektive grupp, Bengt 
Karlsson, som basat över bowlingen alltsedan starten 2003, och Monica Bengtsson, som i 18 
terminer haft hand om akvarellmålningen.

Programkommittén
Två välfyllda programblad har producerats, ett på våren och ett på hösten, vardera med cirka 35 
programpunkter utöver de löpande aktiviteterna såsom studiecirklar, kurser i släktforskning, 
sportaktiviteter m m. Ansvariga för detta stora arbete har varit en programkommitté bestående av
styrelseledamöter och programmakare. Programkommittén har delats in i olika grupper som 
specialiserar sig på olika delar av verksamheten, t ex utflykter, studiebesök, föredrag. 
Programkommitténs möten har för samordningens skull förlagts till samma dagar som 
styrelsesammanträdena. 
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Programutbudet
Programutbudet har i vanlig ordning bestått av en uppskattad blandning av olika föredrag, 
studiebesök, resor, teater- och musikföreställningar med mera. Under våren blev de flesta 
aktiviteterna snabbt fullbokade, men under hösten noterades ett mindre tryck på bokningarna och
flera aktiviteter fick genomföras utan fullt deltagarantal. Tråkigt nog blev några programpunkter 
inställda på grund av föredragshållares sjukdom och ett på grund av för lågt deltagarantal.
De kontinuerligt pågående aktiviteterna som akrylmålning, praktisk filosoficirkel, svenska och 
två engelska bokcirklar, stickcafé, två slöjdgrupper (för att bara nämna några) har fortsatt som 
tidigare med ett stabilt antal deltagare. Visstugan ”Bisvärmen” har i år utgått och bildat en egen 
förening.

Hemsidan
Vår hemsida (www.fasuppsala.se), har som tidigare skötts av vår webbredaktör Ulla Englund 
med assistans av Sven Tideman och har utvecklats till en allt viktigare informationskanal till 
medlemmarna om lediga platser på olika aktiviteter, rapporter från desamma samt genom 
möjlighet att anmäla sig som ny medlem eller att via ett formulär få kontakt med medlemmar i 
styrelse eller programkommitté. 

ReadSpeaker
Lyssnafunktionen ReadSpeaker introducerades på hemsidan i vårprogrammet och kommer att 
utvärderas under 2020.

Bokningssystemet
Bokningen via hemsidan har till allra största delen fungerat mycket bra under dess första år och 
väsentligt underlättat programmakarnas arbete. Viss intrimning av handhavandet är sannolikt 
nödvändig. Då systemet baseras på medlemmens e-postadress har i olika sammanhang påpekats 
vikten av en korrekt sådan.

Kurser
En nybörjarkurs och en fortsättningskurs i släktforskning har genomförts. Vad som inte var en kurs
men väl en cirkel för att utbyta erfarenheter och kunskaper om Laptops/Windows har hållits med 
Karl-Erik Petersson som cirkelledare.

Medlemsmöten
Upptaktsmöten har ordnats i januari och augusti för att lansera vår- respektive höstprogrammet, 
varvid styrelsen har bidragit med aktuell information och programmakare har fått möjlighet att 
informera om sina programpunkter.

Möten och representation
Representanter för Aktiva Seniorer i Uppsala har deltagit i Förbundets ordförandemöte för 
Region Bergslagens i Gävle i april och varit värd för ett möte för ett regionmöte i oktober, samt 
närvarat vid möten i Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS). 

Samarbetet med Medborgarskolan
Föreningen har ett bra och givande samarbete med Medborgarskolan. Vi har tillgång till lokaler 
för vår mötesverksamhet, cirklar och kurser. Våra medlemmar får rabatt på Medborgarskolans 
kurser. Medborgarskolan sköter viss del av vår administration, till exempel utbetalning av 
arvoden till externa föreläsare. En uppdatering av samarbetsavtalet har påbörjats och kommer att 
slutföras under 2020.
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Ekonomi
2019 års verksamhet resulterade, som framgår av bilagda resultat- och balansräkning, glädjande 
nog i ett överskott på kr 15 838:-. Resultatet kan jämföras med de två närmast föregående åren, 
som båda givit kraftiga underskott. Förbättringen kan förklaras med att vi under 2017 och 2018 
hade några kostnadsposter som kan betraktas vara av engångskaraktär. Vidare har vi med god 
kostnadskontroll lyckats reducera en del interna kostnader.

Vid årsstämman 2019 beslöts att medlemsavgiften, som sedan föreningens start år 2002 
har varit 100 kronor, ska vara 150 kronor från år 2020. 

Övrigt 
Ledamöter har i olika konstellationer ingått i speciella arbetsgrupper för att analysera och arbeta 
med ekonomi-, IT-  och medlemsfrågor. Under året har dokumenten Arbetsbeskrivning för 
styrelsen allmänt och för ordförande, sekreterare, kassör och medlemsansvarig, liksom Regler 
och riktlinjer för föreningsarbetet och Checklista för programmakare reviderats och 
kompletterats.

I december mottog styrelsen sin första riktiga ordförandeklubba som formgivits och snidats
av vår medlem Per-Eric Johansson.

I december beslöt styrelsen att avsluta sitt medlemskap i Uppsala Pensionärsföreningars 
Samarbetsråd (UPS),

Tack
Styrelsen tackar alla medarbetare som bidragit till att våra verksamheter fungerar, alla 
medlemmar som deltar i våra aktiviteter och våra samarbetspartner, bl.a. Studieförbundet 
Medborgarskolan, som stöttar oss i många frågor. Vi i styrelsen tycker att det är mycket 
stimulerande och meningsfullt att arbeta med Aktiva Seniorer
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