
             Verksamhetsberättelse för Föreningen Aktiva Seniorer Enköping 2021 
 

                  Föreningen får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2021. 
 

Föreningens organisation 
 

Ordförande Åke Sundby    mob. 070-279 47 45      

V. ordf. Ulla Reuterskiöld           mob. 070-362 18 60 

Sekreterare Kerstin Lindgren   mob. 070-783 23 29 

Kassör Ulla Åkerdahl  mob. 070-281 37 55 

Ledamot Barbro Hedström                           mob. 070-565 6290 

bokningar, anmälningar m.m. 

Ledamot Lena Hallemark    mob. 070-510 52 54 

Ledamot Göran Wesström   mob. 070-308 65 06 

IT, medlemsregister    

Ledamot Jan Clasenius   mob. 073-335 6577 

Webmaster, personuppgiftsbiträde                       

Ledamot Svante Moberg                 mob. 070-514 25 02  

cirkelverksamheten    
        

Revisorer    Lars Wallander, Sven-Erik Meyerson,  
 

Valberedning   Kristina Lindblad, Ulla Pettersson 
 

 Totalt antal medlemmar vid årsslutet 2021   Av de 1149 medlemmar som fanns registrerade  

                                                                        vid årsskiftet valde en del att lämna föreningen delvis 

                                                                        på grund av pandemiläget. Till hösten när aktiviteterna  

                                                kom igång igen ökade medlemsantalet till 1055. 

  

Styrelsesammanträden 
 

Styrelsen har under året haft ett konstituerande och 11 ordinarie sammanträden, samtliga protokollförda. 

På grund av Coronapandemin gällde det att anpassa verksamheten utifrån rådande restriktioner. De fyra 

första mötena hölls därför digitalt via Microsoft Teams. Även styrelsemötet i maj hölls delvis digitalt men 

med de flesta i styrelsen närvarande i Medborgarskolan.  Styrelsen har dessutom sammanträtt den 16 

augusti för utskick av höstens programblad. På grund av rådande restriktioner och risk för fortsatt spridning 

av Covid 19 kändes det inte aktuellt med vidare planering inför våren 2021. Inget programblad för våren 

skickades ut till medlemmarna utan information gick ut via hemsidan massutskick via mail. 

Frågor tillhörande föreningsarbetet har även avhandlats via telefon- och mailkontakter.  
 
 

Föreningsstämma 
 

Normalt brukar föreningsstämman hållas i februari och en inbjudan till medlemmarna att anmäla sig att delta 

ska gå ut senast en månad i förväg. På grund av pandemin och rådande restriktioner fick föreningsstämman 

framflyttas till den 6 augusti 2021 kl. 14.00 och genomföras i digital form i Medborgarskolans lokaler. 
Medlemmarna kunde delta med poströstning, men utan möjlighet till fysiskt deltagande. Röstlängd bifogades till 

årsmötesprotokollet.  

Mötesordförande var Jan E Nyberg som tillsammans med styrelsen samt representanter för 

valberedningen och revisorerna genomförde stämman enligt fastställd föredragningslista. Aktuella 

handlingar inför stämman skickades ut digitalt för medlemmarna att ta del av. Protokoll, 

verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse etc. fanns tillgänglig för medlemmarna 

att ta del av bl.a. på hemsidan. 
 

MÅNADSMÖTEN 
 

Inför terminsstarten var det oklart om möjligheten att nyttja Kryddgårdens A-sal för månadsmöten och 

andra aktiviteter. Svårt att få klart besked från kommunen.  

Med tanke på den pågående pandemin och de restriktioner som myndigheterna införde med anledning av 

detta blev det inte möjligt att genomföra några månadsmöten under våren.   

Forts. nästa sida. 



 Men till oktobermötet var lokalfrågan löst för tillfället. Den 15/11 genomförde representanter från 

seniorföreningarna i Enköping en gemensam demonstration utanför Kompassen i anslutning till att 

ledamöterna i kommunfullmäktige anlände till sammanträde kl.18.00. Temat för demonstrationen var 

behovet av lokaler för föreningarnas verksamhet och en uppmaning till ledamöterna att se över och åtgärda 

problemet och ge föreningarna besked så snart som möjligt för att underlätta deras planering. 
 

När restriktionerna lättade kunde vi inleda hösten med ett upptaktsmöte -uppdelat på två sittningar- i 

Främjarstugan den 19/8 kl.11.30 samt kl.14.00. Vid mötet presenterades höstens program av ordförande 

Åke Sundby. Salladslunch med tillbehör serverades till nöjda mötesdeltagare. 

23/9 Höstens första månadsmöte med Tom Alandh och Heleen Rebel fick på grund av problem med hyra av 

Kryddgårdens A-sal flyttas till Pingstkyrkan i Västerås. Det blev ett mycket intressant och uppskattat möte 

av ett nittiotal medlemmar som bussades till Västerås.        

28/10 ”Från Harlem till Nalen” med Peter Lind and the Cabaret Band blev fullbokat och kunde 

genomföras som planerat i Kryddgårdens A-sal. 

18/11 ”Min tid på SVT” med nyhetsankaret Claes Elfsberg blev kanske inte det höjdarprogram som 

åhörarna väntat sig. Ett missförstånd angående programmets innehåll orsakade detta.    

13/12 Julavslutning på själva luciadagen med glöggmingel och besök av Enköpings Lucia med tärnor som 

framförde stämningsfull julsång. Därefter underhöll Lisen Brunsberg och Anna Bäcklund tillsammans 

med musiker tills det blev dags för lussekaffe.  

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 fick vi lov att införa krav på 

Covidvaccinering och uppvisande av vaccinationspass och legitimation. 
 

CIRKLAR 
 

De flesta cirkelsammankomster med undantag för bokprat, zumba, vattengymnastik, pilates, cirkelträning 

samt operacirkel, har ägt rum i Medborgarskolans lokaler - i den mån de kunnat genomföras p.g.a. 

pandemin. 
 

Även cirkelverksamheten påverkades förstås under våren av Coronapandemin. En del av de inplanerade 

cirklarna startade programenligt medan andra ”pausade” eller valde att senarelägga starten tills 

smittspridningen förhoppningsvis minskat och vaccinationsgraden bland medlemmarna ökat.  

Några av bokcirklarna genomfördes digitalt liksom en vincirkel som Åke svarade för. 

Seniorgymmet på Kryddgården fortsatte att vara inställt även under våren. 
 

Inför hösten var pandemiläget bättre och vi planerade för cirkelverksamhet i normal omfattning.  

I höstens programblad fanns därför ett stort utbud av cirklar, närmare bestämt 17 olika kategorien med fyra grupper 

vattengympa och hela sex olika grupper med bokläsning. De cirklar som fått tillräckligt antal deltagare startade 

programenligt och genomfördes under hösten. 

 

ENSTAKA HÄNDELSER  
 

Vårens planerade resor och utflykter fick också flyttas fram till hösten eller helt ställas in på grund av 

pandemirestriktionerna. 

Den 25/3 anordnade Åke en chokladprovning och tillsammans med Christer Johansson startade han i maj 

upp sällskapsgolf för golfande medlemmar. Matchspelsturneringen i golf avgjordes med finalspel den  

27/8 augusti med Kerstin Borbely och Kalle Wahlsten som gjorde upp om vinsten. Kerstin Borbely stod 

slutligen som värdig segrare. Turneringen, som Åke arrangerat och administrerat på ett mycket förtjänstfullt 

sätt och som lockat 68 deltagare  

Två föreställningar som var inbokade på Västerås Konserthall, ”Från Broadway till Duvemåla” och 

”Thank you for the musik” fick flyttas till hösten till 7/10 resp. 13/10.   

Den guidade turen med Parktåget blev inställd – fanns inget tåg att tillgå. 
 

2/7   ”Sång på gården” med Lisen Brunsberg och Anna Bäcklund tillsammans med musiker 

         som bjöd på trevlig underhållning i strålande sol och sommarvärme ute vid Kyrkans hus. 

31/8   Speedway i Eskilstuna lockade 32 intresserade deltagare.  

2/9   Bodatomtens hantverksby. 11 mycket nöjda medlemmar åkte i tre bilar till hantverksbyn. 

7/9   Dagsutflykten till Linderholm i Strängnäs och Stallarholmen blev också trevlig och lyckad.   

       Classe Möllberg bidrog stort till behållningen. 

       Pubaftonen på Players Inn lockade också många besökare.  



 

 

9/9   Föreningsmästerskapet i golf spelades på Enköpings GK med Ann-Britt Almqvist och 

       Kjell Rostner som värdiga vinnare. 

16/9 Gokarttävlingen lockade 7 deltagare bl.a. Göran W som hade ”lite otur med bilvalet” och blev  

       omkörd av de andra deltagarna. Segrade gjorde Tomas Hedlin. 

17/9 ”Sång på gården ” 39 deltagare hade lockats till Vårfrukyrkan för att lyssna på Lisen och 

        Anna med sina musiker. På grund av vädret fick man denna gång hålla till i kyrkan.  

6/10   Bro Galopp   Bara 25 deltagare anmälda till utflykten med visning, lunch och galopptävling. 

11/10 Saltsjöbaden – trevlig dagsutflykt med 36 nöjda deltagare. Succé i repris! 

27/10 och 28 /10 Gourmetmiddag på Novisen. Båda tillställningarna blev snabbt fulltecknade av  

        medlemmar som gärna ville njuta av Restaurangskolans gourmetmiddag. 

14/11 Rainman på Oscarsteatern med Jonas Carlsson och Robert Gustavsson. Sevärd och mycket 

         uppskattad föreställning. 

19/11 Vinprovning med efterföljande middag i Beckasinens matsal. Åke presenterade tre goda röda 

         viner och därefter serverade Nippons en vällagad middag.  

27/11 Adventskonsert i Blå Hallen med solister, körer och dansare. Uppskattad tillställning. 

7/12 Lunchmusik i Operans Guldfoajé   Efter en liten jultallrik och julmusik med två av Operans  

       duktiga solister och några musiker gick bussturen vidare till Liljevalchs Konsthall som firar  

      100 - årsjubileum med specialutställning  
   
STUDIEBESÖK. 
 

Möjligheten att göra studiebesök begränsades också under våren av den pågående pandemin. 

I maj genomfördes två studiebesök då Louise Boiesen och Magnus Björstedt vid var sitt tillfälle under ca 1 

timmes promenad i Vattenparken visade och berättade om parkens huvuduppgift är att rena ungefär hälften 

av Enköpings dagvatten innan det når ut till Mälaren. 

15/9 Den guidade visningen av Bahco Staden blev en besvikelse - guiden inte var så insatt i ämnet. 

20/10 Studiebesök Lindströms Husbilar – trevligt besök med intressant information om företaget och 

visning av lokalerna och vagnarna som fanns i utställningslokalerna. 

24/11 Studiebesök Buster Sport (Bigelius), trevlig och intressant information om de olika lokalerna och alla 

olika verksamheter som ryms inom företaget. 

8/12 Det inplanerade studiebesöket på Eldmakaren fick ställas in på grund av sjukdom. Nytt datum för 

besök kan bli aktuellt under våren.   

 

ÖVRIGT 
 

3/11 - 4/11   Samrådsmöte i Nynäshamn där Åke Sundby, som ordförande för förbundet deltog och ledde 

mötet. Enköping representerades förutom av Åke också av Kerstin Lindgren.  

 

 

 

 

Enköping den 24 januari 2022  
 

 

 

  
...........................................................  ......................................................... ......................................................... 

Åke Sundby ordförande  Ulla Reuterskiöld   v. ordförande Barbro Hedström ledamot  

 
...............................................................     …………………………………… .............................................................  

Kerstin Lindgren sekreterare     Ulla Åkerdahl kassör                                   Lena Hallemark ledamot       
 

 
................................................................        ......................................................... ............................................................. 

Svante Moberg   ledamot                                 Jan Clasenius ledamot                                  Göran Wesström ledamot   


