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Årsmöte 

Årsmöte hölls den 4 maj 2022 efter dispens på grund av coronapandemin. 

Sammanträden 

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden.  

Medlemmar 

Föreningen hade 2022-12-31 227 medlemmar. 

Medlemsaktiviteter 2022 

Vår verksamhet blev särskilt under våren 2022 påverkad av corona-pandemin, som bröt ut i mars 

2020 och som fortsatte under 2021 och början av 2022 att begränsa fysiska möten. De första 

månadsmötena in på 2022 kunde således genomföras med mycket begränsat publikantal på grund av 

då rådande restriktioner. Starten av vårens studiecirklar fick skjutas fram till månadsskiftet februari-

mars och årsmötet kunde hållas först i maj efter dispens av Förbundet Aktiva Seniorer. Därefter 

började verksamheten sakta återgå till det normala. Två månadsmöten och två studiebesök kunde 

genomföras liksom en uppskattad vårresa till Hönsalottas luffarmuseum i Boda. Under hösten 2022 

genomfördes alla aktiviteter planenligt med fyra månadsmöten, två studiebesök och fyra studiecirklar. 

Året avslutades med en adventskonsert med Växjö Manskör. Alla aktiviteter har genomförts i 

samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 

Ekonomi 

Årets verksamhet har resulterat i ett underskott på 1 298,50 SEK. Styrelsen föreslår att underskottet 

förs över i ny räkning. Samtidigt vill vi tacka kassören Anja Hytönen Hugosson för ett mycket gott 

bokföringsarbete. 

Hemsidan 

Vår webbmaster tillika vice ordförande Gunnar Svensson har också i år hållit hemsidan aktuell och 

uppdaterad. Även Håkan Rahm har varit behjälplig. Under året har ett arbete med att introducera det 

administrativa dataprogrammet Mina Aktiviteter påbörjats på initiativ av Förbundet Aktiva Seniorer och 



CogWork. Förutom Gunnar och Håkan har Barbro Isaksson engagerat sig i detta. Ett stort tack 

framförs här till Gunnar, Håkan och Barbro för ett gediget och för föreningen mycket värdefullt arbete. 

Slutord 

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för den acceptans och tålmodighet som visats för alla ändringar av 

verksamheten som fått göras under året i pandemins skugga.  

Vi vill också tacka Studieförbundet Vuxenskolan för värdefullt stöd. Tack även till Handelsbanken för 

gott samarbete.  

Så vill vi hälsa alla medlemmar välkomna till ett nytt år fyllt av intressanta och spännande aktiviteter i 

god gemenskap i Aktiva Seniorer.   

Växjö i januari 2023 
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