SAAB Pensionärsklubb Järfälla

Verksamhetsberättelse för 2016
Styrelsen för SAAB Pensionärsklubb Järfälla avger här verksamhetsberättelse för perioden
2016-01-01 – 2016-12-31.
Styrelse, valberedning och revisor
Styrelsen har bestått av följande personer:
ordförande:
v. ordförande:
sekreterare:
kassör:
ledamöter:

Mona Dahl Kvist
Gerhard Graf
Ulla von Platten
Lennart Sjöholm
Elisabet Asker
Hans Bengtson
Jan-Åke Dahlgren
Riitta Sundblom

Valberedning:

Gottfrid Strindlund (sammankallande)
Lennart Tegström

Revisor:

Lars Hellström

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten inklusive årsmötet
Under året har 11 evenemang anordnats med sammanlagt 371 deltagare, varav 256 medlemmar
Vinterträffar, 3 st.
- Den 26 januari höll Riitta Sundblom föredrag om Kost och Hälsa. Det var 18 deltagare som träffades
på Saab och mycket nöjda avslutade dagen med lunch på Kofsan.
- Den 2 februari var det dags för en Persisk afton i Jacobsson mattaffär på Hornsgatan. Där bjöds på god
persisk mat och därefter utställning och försäljning av mattor för de som önskade köpa något. Det var
32 deltagare
- Den 29 februari träffades 25 deltagare för att besöka SOS Alarm. Besöket blev snabbt överbokat och
styrelsen beslöt att anordna två besök till i höst. Det intressanta besöket avslutades med lunch.
Vårträffar, 2 st.
- Den 12 och 13 april besökte 40 deltagare Stigbergets Borgarrum (Anna Lindhagens Museum) på
Fjällgatan 31. Lunch hade bokats till båda dagarna på Restaurang Claudia som tyvärr gick i konkurs
den 11 april så de som besökte museet den 12 fick problem som dock löste sig. Den 13 avslutades
besöket på Erstaterrassen.
- Den 25 maj besökte 23 deltagare Marabouparken i Sundbyberg.
Årets utlandsresa
- Mellan den 17 och 21 april besökte 17 deltagare Mallorca. Samtliga deltagare var mycket nöjda med
arrangemanget.
Sommaraktivitet
- Stadsvandringarna den 8 och 9 juni, med Lennart Johansson som guide, hade vi förlagt till Söder
- Vi gjorde ett försök med att anordna en sommaraktivitet på Artipelag. Vi fick dock bara 6
anmälningar och tvingades ställa in.
Höstaktiviteter
- Den första aktiviteten för hösten var bussresan till Karlskrona. Resan sträckte sig över 4 dagar och blev
mycket uppskattad av de sammanlagt 33 deltagarna. Riitta Sundblom hade gjort ett enormt bra
upplägg med besök i Vadstena på nervägen och i Karlskrona besök på bl. a. Repslagarbanan,
Marinmuseet och andra begivenheter. På hemvägen besöktes Kalmar Slott.
- De andra aktiviteterna för hösten var 2 besök på SOS Alarm. Båda besöken var mycket uppskattade.
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Julbordet
- Den 22 – 23 november åkte 55 deltagare med Birka Cruises för att äta julbord. Bengt Bergkvist var
inbjuden att hålla ett lättare föredrag. Det blev en berättelse om Karlskronaresan och Bengt hade fyllt i
med lite historia om Sverige på 1500-, 1600- och 1700 talet. Mycket intressant.
Hemsidan
I mars publicerades en ny hemsida tillverkad med WordPress. Det gör att sidan fungerar bra i läsplattor och
mobiltelefoner och är nu lättare att underhålla. Den har kompletterats med funktioner för medlemmarnas
anmälan online till aktiviteter, vilket trots vissa inkörningsproblem, mycket underlättar styrelsens hantering
av anmälningarna, samt dessutom ges kvittens till anmälaren. Löpande information om antalet anmälningar
till olika aktiviteter har införts.
Jubilarer
Under året har 92 jubilerande (70, 75 osv. år) medlemmar uppvaktats med gratulationsbrev.
Ekonomi
Klubbens ekonomiska resultat för 2016 blev bättre än budgeterat, främst därför att resan till Karlskrona tack
vare stort deltagarantal blev billigare att genomföra än förväntat. Klubben erhöll ett bidrag på 37 000 kr från
företaget som stöd för att bedriva sin verksamhet under 2016. Detta bidrag har använts dels för att täcka
klubbens administrativa kostnader, dels subventionera medlemmarnas egna avgifter för vissa utflykter och
övriga arrangemang. Medföljande har, på samma sätt som tidigare, betalat fullt pris utan subvention.
Utlandsresan har enligt tradition inte subventionerats, eftersom det vid denna brukar vara färre deltagare än
vid de inhemska arrangemangen.
Totalt har klubben subventionerat sammankomster och resor med 21 300 kr under året. Störst subvention har
gått till Årsmötet, Karlskrona-resan och Julbordskryssningen. Övriga kostnader har uppgått till 13 100
kronor.
Räkenskaperna har reviderats av den vid föregående årsmöte valde revisorn.
Slutord
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för visat intresse och deltagande i aktiviteterna under det gångna året. Vi
hoppas inför kommande verksamhetsår på fortsatt gott samarbete med företaget och samtliga
klubbmedlemmar.
Järfälla den 16 februari 2017
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