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Styrelsearbete 

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträde, varav fyra via video. 

 

Medlemmar 

Medlemsantalet var vid årets slut 793. Medlemsavgiften har varit 150 kronor, varav 110 kronor gått till 

förbundet. 

 

Ekonomi 

Beträffande avdelningens ekonomi hänvisas till den ekonomiska redovisningen och revisorernas berättelse.  

 

Kansli 

Kansliet har varit öppet 7 – 17 januari alla vardagar och 21 januari - 17 mars tisdag, onsdag, fredag klockan 

10.00-12.00. Därefter har kansliet hållits stängt p.g.a. rådande coronapandemi.       



Årsmöte 

Årsmöte hölls den 25 februari på Ribbingsgården med 45 deltagare. Efter mötet serverades kaffe och 

räksmörgås. Frälsningsarmén underhöll med sång och musik. Ansvariga: Styrelsen och Britt-Marie Ericson. 

 

Halvårsmöte 

Mötet var planerat till tisdag den 8 oktober på Ribbingsgården, men fick ställas in p.g.a. rådande pandemi. 

 

Program 

Under året har vår- och höstprogram tryckts upp, sänts ut till medlemmarna och delats ut till intresserade. Ett 

förenklat sommarprogram trycktes upp och delades ut till intresserade. 

 

Månadsträffar 

Mötesansvarig: Britt-Marie Ericson med assistans av Ulla Ellerstrand 

Endast två månadsträffar har kunnat genomföras p.g.a. pandemin, med 77 respektive 70 deltagare. 

11/2 En representant från Polisen informerade om brott mot äldre. Sedan underhöll Ukulelegruppen.   

             Göran Sandberg informerade om kommande Elvis-föreställning med Krister Classons band. 

12/3 Stig Odlund berättade om att bo och leva i Iran.  Pysselgruppen arrangerade Stora Påsklotteriet. 

 

Studiecirklar 

Under tidig vår  har 25 cirkelledare aktiverat ett varierande antal deltagare i 24 cirklar. Samtliga cirklar 

avbröts fr.o.m. den 16 mars p.g.a. pandemin. Inga cirklar kunde genomföras under sommaren eller hösten. 

 

Kortspel  

Under tidig vår har 2 ledare lett 3 cirklar i bridge på Hemgården varje vecka med 84 deltagare. Dessutom har 

en bridgekurs med 12 deltagare anordnats med samma ledare.  

Samtliga cirklar avbröts dock 16 mars p.g.a. pandemin. Inga cirklar kunde genomföras under sommaren eller 

hösten.  

På Träffpunkt Simonsland har cirka 75 medlemmar med 5 ledare träffats varje vecka under tidig vår för att 

spela Canasta, Samba Canasta och Whist. Samtliga cirklar avbröts 16 mars p.g.a. pandemin. 

 

Friskvård 

Våra 7 friskvårdsledare har engagerat ett varierande antal medlemmar i 10 olika aktiviteter under våren fram 

t.o.m. 16 mars.  

De aktiviteter som erbjudits har varit Gammaldans i Hässleholmens kyrka, Linedance på Ribbingsgården, 

Mattcurling och Qi gong (två grupper) på Träffpunkt Simonsland samt vattengympa i Simarenan. Stavgång 

har erbjudits på Kransmossen, Söndagsrundan har genomförts på olika platser i Borås med omnejd, och 

boule i Borås Tennis- och Boulecenter.  

 

Kultur 

Gemensam revyupplevelse har genomförts vid följande tillfällen: 

11/1, 25/1   Nyårsrevy 2020, ”Upphandlat”. 

Tre planerade kulturevenemang har ställts in. 

 

Resor 

Under verksamhetsåret har inga resor kunnat genomföras p.g.a. pandemin. 

Vid arrangerande av resor samarbetar vi med Reumatikerföreningen i Borås (REU) 

 

Studiebesök 

Under verksamhetsåret har inga studiebesök kunnat genomföras. 

 

Idegruppen 

Idégruppen har träffats två gånger under tidig vår. 

 



Övriga aktiviteter 

Gökotta Inställt p.g.a. pandemin. 

Nationaldagsfirande  Inställt av Borås stad p.g.a. pandemin. 

Kompisbord. På föreningens initiativ har ett bord i Café Simon upphöjts till ”kompisbord”, vilket innebär 

att var och en som vill ha en pratstund över en fika är välkommen att slå sig ner. Bordet har utmärkts med en 

skylt. Tanken var att nya relationer skulle skapas och nya vänskapsband knytas, men försöket avbröts 16 

mars.  

 

Slutord 

År 2020 blev annorlunda! Ingen människa kunde vid årets början föreställa sig den väg som utvecklingen 

skulle ta. Funktionärerna i vår förening hade som vanligt i god tid lagt upp ett ambitiöst program och inbjudit 

våra medlemmar till en rad lockande aktiviteter av skilda slag. Verksamheten påbörjades, men tog i mitten på 

mars tvärt slut, då coronapandemin bröt ut.  

 

Den 16 mars höll styrelsen ett extra möte och beslutade att alla aktiviteter skulle avbrytas och ställas in den 

närmaste månaden för att hejda smittan. Detta avbrott har sedan förlängts i flera omgångar och kommit att 

gälla resten av året. Också inför hösten hade ett program ställts samman, men det skickades aldrig ut till 

medlemmarna. 

 

Under hösten gick smittspridningen ner, det pratades om att ett vaccin var på väg och vi kände oss alltmer 

hoppfulla. I den stämningen sammanställde vi och skickade strax före jul ut ett program för aktiviteter under 

våren 2021 till alla våra medlemmar. Sedan kom den ”andra vågen”. Just nu är osäkerheten större än 

någonsin och vi tvingas fortsätta att ställa in alla inomhusaktiviteter inklusive vårt planerade årsmöte. 

Kanske kan vi hålla det framåt sommaren. Enstaka utomhusaktiviteter som Stavgång och i viss mån 

Söndagsrundan har startat lite försiktigt.  

 

Nu ser vi fram emot den dag då viruset är besegrat och vi kan få träffas som vanligt igen. Tack till er alla för 

att ni håller ut. Jag kan försäkra att vi i styrelsen ligger i startgroparna och är ivriga att komma igång. 

Låt oss hoppas att 2021 trots sin tröga start blir ett roligt och framgångsrikt år! 
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