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Verksamhetsberättelse för Föreningen Aktiva Seniorer Enköping 2020
Föreningen får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2020.
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Valberedning

Kristina Lindblad, Lars Wallander

Totalt antal medlemmar vid årsslutet 2020

1149

STYRELSEMÖTEN
Styrelsen har under året haft ett konstituerande och 9 ordinarie sammanträden, samtliga protokollförda.
Den 12 mars hölls ett extra styrelsemöte på grund av Covid19-pandemins utbrott och de riktlinjer som
myndigheterna utfärdade med anledning av detta. Nu gällde det att anpassa verksamheten utifrån rådande
restriktioner. Styrelsen har dessutom sammanträtt vid två tillfällen för utskick av programblad. Årets
första styrelsemöten samt oktobermötet hölls på Medborgarskolan därefter har mötena hållits utomhus
och alternerat mellan några styrelsemedlemmar.
Det sista styrelsemötet för året hölls digitalt via Microsoft Teams.
Frågor tillhörande föreningsarbetet har även avhandlats via telefon- och mailkontakter.
De flesta cirkelsammankomster, med undantag för bokprat, zumba, vattengymnastik, pilates, padel samt
operacirkel, har ägt rum i Medborgarskolans lokaler - i den mån de kunnat genomföras p.g.a. pandemin.
FÖRENINGSSTÄMMA
Föreningsstämman hölls programenligt torsdagen den 27/2 2020 i Kryddgårdens A-sal i närvaro av
151 medlemmar. Mötesordförande var Jan E Nyberg. Efter mötesförhandlingarna höll filosofen
Folke Tersman en mycket intressant och uppskattad föreläsning om "Filosofins nytta".
Därefter bjöds deltagarna på kaffe med tillbehör.
MÅNADSMÖTEN
Månadsmötena har hållits i Kryddgårdens A-sal och Ceciliasalen i Kyrkans hus.
Årets nio inplanerade månadsmöten var tänkta att locka medlemmarna med program av varierande
innehåll. Vid sidan av huvudprogrampunkten har information om pågående och planerade
föreningsaktiviteter lämnats. Våra månadsmöten har- i mån av plats- varit öppna även för icke
medlemmar, som har anmält intresse för programmet i fråga. Men på grund av pandemins utbredning
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fick vi lov att tänka om! När antalet mötesdeltagare begränsades till max 50 personer beslutade vi att
ordna två sittningar med 50 i varje och en paus mellan föreläsningarna/programpunkterna.
Vårens första månadsmöte kunde genomföras som planerat. Det hölls den 30/1 med Jonas Nyström,
chef för upplevelseförvaltningen och engagerad i föreningslivet. Hans tema var "Från globalt till
lokalt". Ett intressant tema och framförallt proffsigt framförande inför 100 deltagare.
Det andra månadsmötet var föreningsstämman, som hölls planenligt den 27/2 (se ovan!)
De två återstående månadsmötena för våren fick ställas in på grund av myndigheternas restriktioner bl.a.
angående deltagarantal vid föreningsmöten och liknande. Dessa två, "Från Harlem till Nalen" med
Peter Lind and the Cabaret Band samt "Glimtar ur Enköpings historia" med Eva Wrede flyttades
fram till senare datum.
Med anledning av den osäkerhet som rådde kring pandemins framfart beslutade vi att inte trycka upp
något höstprogramhäfte att dela ut till medlemmarna. Ett förenklat programblad sammanställdes av
ordförande Åke och skickades ut per e-post. De som inte har mailadress fick i stället programbladet
upptryckt och hemskickat. Aktuell information fanns också att tillgå på föreningens hemsida och i
annonser i EP.
Upptaktsmötet i Främjarstugan som planerats att hållas den 20/8 fick ställas in av förklarliga skäl.
Inför månadsmötet den 24/9 med temat "Glimtar ur Enköpings historia" med Eva Wrede beslutade
vi att ordna två sittningar med max 50 personer vid varje och med olika starttid (kl. 14.00 resp. 15.30)
Sammanlagt 94 personer (48+46) deltog. Mötet hölls i Ceciliasalen i Kyrkans hus. Där kunde vi duka
upp fikat i förväg med 4-5 personer vid varje bord. Höstens tre återstående månadsmöten tvingades vi
dessvärre ställa in på grund av myndigheternas fortsatta restriktioner.
CIRKLAR
Cirkelverksamheten startade som planerat under våren för de cirklar som fått tillräckligt deltagarantal.
När sedan pandemin slog till blev det att tänka om igen. Många av cirklarna ställdes in direkt och några
"pausade" i avvaktan på utvecklingen av smittoläget och rådande restriktioner. De cirklar/aktiviteter som
var förlagda till Kryddgården bl.a. seniorgymmet fortsatte att vara inställda även under hösten. Inför
hösten erbjöds ett flertal nya cirklar t.ex. "Sy, ändra eller laga", "Diskussionscirkel inför USA:s
presidentval", "Gåfotboll", "Orientering", "Svamp - skogens guld " i programbladet. Av alla planerade
cirklar var det några som ställdes in direkt medan andra startade upp och sedan gjorde uppehåll för att
kunna följa myndigheternas hårdare regler för sammankomster.

ENSTAKA HÄNDELSER
Vårens program inleddes onsdag den 2/2 med digital opera på Heby Folkets hus. Föreställningen var
den här gången "Porgy and Bess" som innehåller flera välbekanta klassiker som "Summertime" och
"It Ain’t Necessarily So". Kaffe, smörgås och kaka serverades i pausen. 77 deltagare samåkte med bil.
4/2 Pubkväll på Players Inn. Trevligt, bra uppslutning - ett 30-tal medlemmar deltog
21/2 gick bussresan till Berwaldhallen till en uppskattad föreställning "Svenska stjärnor; P4 Plusgala"
med Lill Lindfors, Molly Hammar, Magnus Carlsson och Mikael Rickfors som tillsammans med
Anders Berglund, som dirigerade Sveriges Radios Symfoniorkester, bjöd på stjärnspäckad musikalisk
nostalgitripp värd att minnas. Härlig föreställning som uppskattades av de 108 deltagarna.
11/3 bjöd Kungliga Operan på "Figaros bröllop" med duktiga solister tillsammans med Kungliga
Operans Kör & Kungliga Hovkapellet. 54 deltagare tog bussen till Stockholm och njöt av den drygt tre
timmar långa föreställningen.
12/3 var det dags för Gourmetmiddag då Restaurang Novisen åter slog upp portarna för oss och lät oss
avnjuta en femrätters gourmetmiddag. 75 mätta och belåtna deltagare denna gång.
Av vårens återstående inbokade "Enstaka händelser" blev de flesta av dessa inställda eller framflyttade
till senare datum år 2021 på grund av de restriktioner som myndigheterna utfärdade med anledning av
Covid 19-pandemins utbredning i samhället.
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11/6 bjöd föreningen in till sällskapsgolf för Aktiva Seniorer med Coronaluckor i almanackan. Hela 50
medlemmar hade hörsammat inbjudan och kunde njuta av en trevlig golfdag med värme och sol. Någon
tävling genomfördes inte, utan betoningen låg på social samvaro.

8/9 avgjordes Aktiva Seniorers golfmästerskap på Enköpings GK. Lagom till första start kl.12.00
bröt solen fram efter det kraftiga regnet på förmiddagen. Hela 69 spelare hade anmält sig och tävlingen
bjöd på stor dramatik. I båda klasserna avgjordes tävlingen på sista hålet. Bland damerna vann Birgitta
Grip och i herrklassen vann Olle Forsberg i kraft av lägre handicap.
14/10 och 15/10 bjöds det åter på gourmetmiddag på Novisen. På grund av risken för spridning av
Covid 19-smitta begränsades antalet deltagare till 30 resp. 11 deltagare. Personalen hade dukat med
bord utställda i grupper med avstånd emellan och tillämpade bordsservering genomgående så att risken
för smittspridning skulle minimeras.
De resterande aktiviteterna som var inplanerade under hösten kunde på grund av pandemin inte
genomföras utan fick ställas in/flyttas fram i tid.
FÖRETAGS-/ STUDIEBESÖK
Studiebesöken vid olika företag i Enköping har blivit ett uppskattat inslag och följdes upp med nya det
här året. Vid besöken (kl.14.00 som regel) har deltagarna fått en guidad visning och presentation av
företaget och dess verksamhet.
22/1 Vårens första studiebesök blev till Mariadöttrarna i Vallby. De 50 deltagarna samåkte med egna
bilar. Mötet blev mycket trevligt och uppskattat av både besökarna och Mariadöttrarna själva. Vi
samlades i Vallby kyrka där de gjorde en mycket fin presentation av vad Mariadöttrarna står för och om
deras liv och verksamhet. Därefter bjöds vi in till Mariagården där de har sina privata rum, gästrum och
olika samlingssalar. Resterande besök under våren; "Chiquita", "Vafab", "Lindströms husbilar" samt
"Haga tegelbruk" ställdes in med anledning av den pågående pandemin.
Höstens tre studiebesök "Lindströms husbilar", "Swedol" och "Eldmakaren" tvingades vi också ställa in
på grund av myndigheternas restriktioner med anledning av Covid-19.
ÖVRIGT
- Aktiva Seniorers förbundsstämma planerades att hållas i Alingsås den 8-9 maj 2020. Styrelsen för
Förbundet Aktiva Seniorer beslutade att p g a riskerna för smittspridning ersätta en vanlig årsstämma
med ett annat förfarande - se mötesprotokoll från årsstämman från den 8 september 2020 på förbundets
hemsida. Åke Sundby, Enköping (nyval) valdes till ny förbundsordförande.
Vår hemsida får glädjande nog allt fler besökare och det administrativa verktyget ”Mina aktiviteter” har
visat sig vara ett värdefullt hjälpmedel vid hantering av medlemsregister, anmälningar och massutskick.
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