
 
 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2020 för Aktiva Seniorer Strängnäs – Mariefred 

 

 

Styrelsen har under året bestått av Anna-Lena Lange (ordförande), Barbro Mellquist (vice 

ordförande), Lena Lindqvist (sekreterare), Pia Löwgren (kassör), Leif Claesson, Harry 

Hermansson, Marie-Louise Mimer, Susanne Rosenqvist, Ulla Sjöstedt och Frank Backman. 

 

Layoutarbete för programblad – Lena Lindqvist. Ansvar för medlemsregistret – Susanne 

Rosenqvist  – Programkommittén - Leif Claesson, Barbro Mellqvist, Harry Hermansson, 

Susanne Rosenqvist, Frank Backman och Ulla Sjöstedt. 

 

Valberedningen har bestått av Kerstin Levin och Jan Mimer. 

Revisor har varit Anders Hedin med ersättare Jörgen Larsson. 

Antal medlemmar vid utgången av 2020 var 322. 

 

Styrelsen har haft sju styrelsemöten varav fyra genomförts som gruppsamtal per telefon. 

 

Månadsmötena har på grund av rådande smittoförhållande med covid -19 endast kunnat 

genomföras de tre första månaderna. Gästföreläsare var Patrik Uhlman som kåserade om 

kändisar och okändisar, Catharina Larsson berättade om ett skolprojekt i Indien och Carina 

Eriksson berättade om historien om Grassagården. Övriga planerade månadsmöten och 

dagsresor har ställts in såväl i slutet av våren som under hösten. 

 

En enkät med förslag till möjliga aktiviteter skickades ut efter sommaren för att efterhöra 

medlemmarnas önskemål. Resultatet resulterade i två uteaktiviteter i form av promenader. 

Fritte Bergqvist guidade två grupper på gamla kyrkogården där många strängnäsprofiler är 

begravda. Carina Eriksson, stadsguide, ledde två promenader och berättade om hus runt 

kyrkan. 

 

Smittorisken för Covid-19 har också påverkat träffarna för Mervetarna och Bokklubben. 

Cirkelledarna har varit Per-Wilhelm Eriksson och Anita Rudbäck Sjöberg. 

Boule har spelats utomhus vid Västerviken när väderleken varit lämplig. Marie-Louise Mimer 

och Ulla Sjöstedt har varit ansvariga. 

 

Lena Lindqvist och Pia Löwgren har deltagit i en regional utbildning i IT-stöd. 

 

Föreningen har samarbete med Studiefrämjandet i Strängnäs vad gäller lokaler för möten, 

kurser etc. 

 

Efter ett hårt nedstängt år 2020 ser styrelsen fram mot att åter kunna få öppna för aktiviteter i 

vår förening. 
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