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Årsredovisning 2016 för Föreningen Aktiva Seniorer i Uppsala 
2016 är föreningens fjortonde verksamhetsår  

Organisationsnummer 817607-2703 
 

Verksamhetsberättelse 
 

Styrelsen 
Styrelsen har från och med årsmötet i mars 2016 bestått av Anita Lundin, 
ordförande, Margareta Engvall, vice ordförande, Elisabeth Agell, sekreterare, 
Ruben Jonson, kassör, ledamöterna Sven-Gunnar Ericson, Ulf Holmqvist,  
Gunnel Jidåker, Lena Svensson, Eva Ulriksson och Torsten Åkesson.  Gunnel 
Jidåker lämnade styrelsen under hösten p g a hälsoproblem. Lena Runfors och 
Britt-Marie Gunnarstedt adjungerades till styrelsen den 12 december.  Styrelsen 
har haft tio protokollförda möten under året. 
 
Revisorer 
Bo Pålsson har varit revisor och Kjell Hamrin revisorssuppleant. 
 
Valberedning 
Valberedningen har utgjorts av Gunilla Bergqvist (sammankallande), Solveig 
Dansson och Kenny Bjälkensäter. 
 
Medlemmar 
Vid årsskiftet 31/12 2015 var antalet medlemmar 1 574. Under våren 2016 
avslutade 117 medlemmar sitt medlemskap av skiftande anledningar. Under året 
har tillströmningen av nya medlemmar varit god, och antalet uppgick den 31/12 
2016 till 1.624. 
 
En förutsättning för ett lyckat föreningsarbete är medlemmarnas engagemang 
och vilja att bidra med egna arbetsinsatser. Vår glädjande tillväxt av antalet 
medlemmar ställer också krav på ökad administration och fler medarbetare. 
Styrelsen tar gärna emot idéer om nya aktiviteter. Styrelsen och Program-
kommittén behöver också kontinuerligt förnyas – vi är ju seniorer! För att kunna 
fortsätta att två gånger om året presentera ett fullödigt och av medlemmarna 
mycket uppskattat program behövs fler som kan åta sig arbetsuppgifter. 
 
Aktiva medarbetare 
Under året har ett 50-tal medlemmar arbetat aktivt med att genomföra 
verksamheten. Det kan gälla styrelsearbete eller ansvar för kurser, studiecirklar 
och andra aktiviteter. 
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Den 10 maj deltog ett 40-tal medarbetare i en bussutflykt till Gimo. Först på 
programmet stod ett besök på det välkända Knutmassomuseet. Där serverades 
smörgås med te/kaffe samtidigt som vi fick en trevlig presentation av museets 
samlingar och traditionen kring Knutmassokarnevalen. Efter en stunds egen tid i 
de vackra omgivningarna kring Gimo Herrgård var det dags för en kort 
information om brukets framväxt, varefter det serverades lunch. Vid desserten, 
som intogs utomhus i strålande sol, blev det tid för medarbetarna att umgås och 
dela erfarenheter från föreningsarbetet med varandra. 
 
Programkommittén 
Två välfyllda programblad har producerats. Ansvariga för detta stora arbete har 
varit en programkommitté bestående av styrelseledamöter och medlemmar som 
tillika ansvarar för olika delar av verksamheten.  
Ansvariga för genomförandet av de olika aktiviteterna är, förutom program- 
kommittén, övriga styrelseledamöter och ett antal medarbetare. 
Upptaktsmöte har hållits vår och höst, efter distribution av programmet. 
 
Programutbudet 
Programutbudet har i vanlig ordning bestått av en angenäm blandning av olika 
föredrag, studiebesök, resor, teater- och musikföreställningar med mera. 
De flesta aktiviteterna har snabbt blivit fullbokade och för att alla som anmält 
sig skulle få komma med har vi dubblerat många. 
 
Under hösten hade vi premiär för en ny sorts sammankomst, ett Höstmöte. 
Medlemmarna inbjöds till en eftermiddag med information från styrelsen, kaffe 
och samtal vid mindre bord samt ett bejublat framträdande av Jacke Sjödin. 
Styrelsens intryck var att formen för mötet var uppskattad och planerar nu ett 
Vårmöte.  Upptaktsmötena (1 gång/termin), årsmötet samt vår-/höstmötena  blir 
då de möten där medlemmar och styrelse kan träffas och umgås över en kopp 
kaffe. 

De kontinuerligt pågående aktiviteterna som akvarellmålning, praktisk 
filosoficirkel, vandringar (för att bara nämna några) har fortsatt som tidigare och 
har utökats med ytterligare en skrivarcirkel samt visstugan ”Bisvärmen”. 
 
Anmälningar till aktiviteter har varit föremål för en del kommentarer från 
medlemmarna. Många har snabbt blivit fulltecknade, ibland redan efter någon 
timme. Under året har styrelsen diskuterat anmälningsförfarandet för att om 
möjligt skapa ett bättre system.   
 
Datakurserna 
Datakurserna, enligt det speciella seniorkoncept som vi tillsammans med 
Medborgarskolan började tillämpa från hösten 2007, har även under 2016 varit 
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populära, med drygt ett femtiotal deltagare per termin. Vissa har varit så 
efterfrågade att det, trots att vi dubblerat dem, inte gått att bereda plats åt alla 
som anmält intresse. Detta gäller speciellt kursen om Windows 10. Däremot 
finns det en tendens till att behovet av rena nybörjarkurser minskar.  

För att kunna fortsätta att ge kurser i grundläggande data behövs fler 
medlemmar som kan åta sig arbetsuppgifter. Det kan vara så enkelt som att visa 
hur man surfar, hur man sänder och tar emot e-post. Har du jobbat med datorer 
och känner dig någorlunda säker och vill ställa upp så kan du få repetition och 
genomgång av det du önskar. Vi har egna duktiga handledare som hjälper dig. 
Du kan också komma och vara med på aktuella kurser för att få erfarenhet. 
Hör av dig till Benny Andersson om du är lite intresserad. 
 
Hemsidan 
Vår hemsida (www.fasuppsala.se), administrerad av Ulla Englund, 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 till våra IT-utbildningar eller att via ett 
formulär få kontakt med medlemmar i styrelse eller programkommitté.  
 
Kaféverksamheten 
Kaféträffarna på Café Linné Konstantina har pågått under hela året. Även i år 
genomfördes 18 temakaféer. Vår egen verksamhet har presenterats av 
Konstgruppen, Skrivarstugan och IT-gruppens Släktforskning och 
Bildbehandling med datorstöd lockade besökare. Några enskilda medlemmar  
har medverkat, till exempel Barbro Lundström kring Tiden-Tråden-Väven och 
Gunilla Gålne som berättade om sin tid i lyssnarjuryn för Sveriges Radios 
Romanpris och Monica Bengtsson från WED-Förbundet. Därutöver har många 
företag, föreningar och organisationer medverkat, exempelvis Reginas Vänner 
och The English Bookshop. 
 
Med några få undantag har temakaféerna inte lockat så många deltagare som de 
varit värda. Torsdagskaféerna utan tema har inte heller samlat något större antal 
besökare även om de uppskattats mycket av en liten trogen skara. Styrelsens 
uppfattning är att det för närvarande inte finns någon grund för att fortsätta med 
kaféerna i den form de hittills haft och därför upphör verksamheten efter 
sommaren 2017. Medlemmarna uppmanas att fortsätta att umgås över en kopp 
kaffe på privat initiativ och låta framtiden visa om och hur en kaféverksamhet 
kan återuppstå.  
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Möten och representation 
Representanter för Aktiva Seniorer i Uppsala har bland annat deltagit i FAS-
förbundets årsmöte, i möte med Mälardalens FAS-föreningar och i UPS 
(Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd). 
 
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. 
 
Ekonomi  
Föreningens ekonomi framgår av resultat- och balansräkning, som bifogas. 
Styrelsen föreslår att det uppkomna överskottet på 13.834 kronor  balanseras i 
ny räkning. 
  
Tack 
Styrelsen tackar alla medarbetare som bidragit till att våra verksamheter 
fungerar, alla medlemmar som deltar i våra aktiviteter och vår samarbetspartner, 
Studieförbundet Medborgarskolan, som stöttar oss i många frågor. Vi i styrelsen 
tycker att det är mycket stimulerande och meningsfullt att arbeta med Aktiva 
Seniorer. 
 


