Årsredovisning 2017 för föreningen Aktiva Seniorer i Uppsala
2017 är föreningens femtonde verksamhetsår.
Föreningens organisationsnummer är 817607-2703

Verksamhetsberättelse
Styrelsen
Styrelsen har från och med årsmötet i mars 2017 bestått av Britt-Marie Gunnarstedt ordförande,
Margareta Engvall vice ordförande, Elisabeth Agell sekreterare, Ruben Jonson kassör.
Övriga ledamöter har varit Catarina Ehinger, Sven-Gunnar Ericson, Ulf Holmqvist, Lena Runfors, Eva
Ulriksson och Torsten Åkesson. Jan-Åke Eriksson har varit med i styrelsen som adjungerad under
höstens möten.
Styrelsen har haft nio protokollförda möten under året.
Revisorer
Bo Pålsson har varit revisor och Kjell Hamrin revisorssuppleant.
Valberedningen
Valberedningen har bestått av Gunilla Bergqvist (sammankallande), Solveig Dansson och Kenny
Bjälkensäter.
Medlemmar
Vid årsskiftet 2017/2018 var antalet medlemmar 1709 och antalet ökade med 138 personer under året.
Vi har också sett en klar tendens att fler och fler kommit till våra stora aktiviteter, exempelvis
upptaktsmöten och vår- och höstmöten.
Aktiva medlemmar
Bland medlemmarna är det ca 60 personer som varit aktiva, dvs som bidragit till att genomföra
verksamheter och som är aktiva med styrelsearbete. Exempel på verksamheter är programpunkter till
programbladet, studiecirklar, nöjespatrull, teater och filmgrupp m m.
Som uppmuntran har dessa erbjudits två medarbetardagar varav en med lärande inslag i maj som
arrangerades av Pers Karin Skogar på företaget Kreativ Utveckling AB och en med julbord på Norrlands
nation i december.
Programkommittén
Två mycket innehållsrika programblad har producerats, ett på våren och ett på hösten.
De allra flesta programpunkterna har varit fullbokade och en del har därför dubblerats. Även detta
verksamhetsår har klagomål inkommit angående bokningssystemet vilket föranlett ett påbörjat arbete
angående bokning via vår hemsida, se information under rubriken Nyheter.
Noteras bör också det mycket breda utbudet på våra stående programpunkter som tidsmässigt och i
övrigt kräver en stor insats av våra medarbetare. Datakurserna drivs sedan 2007 i samarbete med
Medborgarskolan och är speciellt anpassade för seniorer.
Hemsidan
Vår hemsida www.fasuppsala.se sköttes även detta år av vår webbredaktör och tillika medarbetare Ulla
Englund. Hon för in all information som är viktig att veta för våra medlemmar, ex rapporter från
verksamheter, programpunkter som tillkommit m m.
Styrelsen försöker att vid alla tänkbara tillfällen informera våra medlemmar om vikten av att gå in på
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hemsidan och se vad som är på gång.
Vid sin sida har Ulla Englund fått medarbetaren Sven Tideman som fått möjlighet att backa upp Ulla
Englund vid behov.
Kaféverksamheten
Kaféverksamheten på Kafé Linne Konstantina upphörde under verksamhetsåret och har ersatts av mer
informella träffar på torsdagar på Konditori Landings. Dessa träffar har varit välbesökta så socialt har
dessa träffar haft ett behov att fylla vilket är nog så viktigt att notera.
Marknadsföring
Vi har under året diskuterat runt marknadsföring av vår verksamhet. Detta har bl a resulterat i ett beslut
att under våren 2018 annonsera i Uppsalatidningen. Syftet är inte att skaffa fler medlemmar till
föreningen utan att informera om vad som är på gång i föreningen. Det kan också vara ett sätt att skapa
samhörighetskänsla bland våra medlemmar.
Vi har också tagit fram ett inplastat informationsblad som kan användas i olika externa sammanhang.
Möten och representation
Representanter från vår förening har bl a deltagit i förbundet Aktiva Seniorers årsmöte, i möte med
Mälardalens föreningar, ordförandekonferens i Västerås och möten i UPS ( Uppsala
Pensionärsföreningars Samarbetsråd). En styrelseledamot, Ulf Holmqvist, sitter med i förbundets
styrelse.
Nyheter
Programbladen har för första gången tagits fram av extern aktör, Byrå4, i Uppsala med mycket gott
resultat. Tryckningen har utförts av Carlssons Tryckeri i Uppsala.
Största nyheten är dock att styrelsen under året beslutade att påbörja ett arbete med att anmälningarna
till programpunkterna ska göras vi vår hemsida. Vi beslutade att endast fyra av programpunkterna
skulle omfattas av detta under våren. Utvärdering kommer att ske och om den faller väl ut kommer vi att
utöka förfaringssättet i höstens programblad. Arbetet har utförts av företaget Cloud Creations CPT AB
och i samband med detta har hemsidan flyttats till ett annat webbhotell och därmed blivit snabbare.
Vi har också gjort speciella insatser för att locka fler män till våra programpunkter.
Handlingsplan för aktivering av medlemmar
En stående utmaning i föreningen är att få fler medlemmar aktiva.
Utifrån det har Ulf Holmqvist, ledamot i styrelsen, och Lena Svensson, aktiv medarbetare, utarbetat ett
dokument som bygger på synpunkter som framkommit på höstmötet 2016. Detta dokument har
presenterats för förbundsstyrelsen och där fått ett mycket positivt mottagande. Tanken är att det ska
presenteras för hela landets föreningar.
En lista på medlemmar som kan tänka sig att var aktiva på olika sätt har upprättats. Dessa kontaktas vid
behov.
Samarbetet med Medborgarskolan
Föreningen har ett bra samarbete med Medborgarskolan. Vi har tillgång till gratis lokaler för vår
mötesverksamhet, cirklar och kurser. Man sköter också en 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 den
uppkomna förlusten på 29 608 kr balanseras i ny räkning.
Sammanfattning
Verksamhetsåret 2017 har varit ett intensivt år för styrelsen men också mycket givande. Styrelsen vill
tacka alla medarbetare, alla som deltar i våra aktiviteter och vår samarbetspartner Medborgarskolan för
alla bidrag till en så bra verksamhet.
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