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H 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2019 
 

Bakgrund 

Landstingsveteranerna är en organisation vars medlemmar har varit anställda inom 

Stockholms Läns Landsting (nuvarande Region Stockholm). Föreningen startade år 1979. 

Föreningen är ideell samt partipolitiskt och religiöst obunden. 

Vi har haft ett händelserikt år med många olika aktiviteter för att göra livet friskare, tryggare, 

roligare och mer innehållsrikt för våra medlemmar. 

 

Styrelsen har från och med årsmötet haft följande sammansättning 

Ordförande  Birgitta Brynnel 
Vice ordförande Gunilla Andersson t o m 12 november 
Kassör   Rigmor Thorhard 
Sekreterare  Kristina Hjelm 
Vice sekreterare Aino Alexandersson   
Ledamot  Mai Markström 
Ledamot  Ingegerd Pihlsgård 
Ledamot  Kristina Gellerhed 

Revisorer  

Kersti Ekblom   sammankallande  t o m 22  maj 

Ann-Christin Ahlqvist  

Berit Wiese     tf f o m 23 maj  

 

Valberedningen 

Ulrika Gellerstedt  sammankallande 

Margita Löpare 

Birgitta Fallström 

 

Styrelsesammanträden 

Tio  protokollförda sammanträden har hållits under året, varav ett möte har varit 

planeringsdag,. Årsmöte och konstituerande sammanträde tillkommer. 

 

Medlemmar 

Medlemsantalet den 31 december 2019 var 259 - en ökning med  15 medlemmar sedan 

föregående år varav 11 personer (som fyllt 90 år) var hedersmedlemmar. 

 

 

 



 

 

 

Hedersmedlemmar 

Från och med det år man fyller 90 år har man blivit hedersmedlem d v s man betalar ingen 

årsavgift. 1 januari 2015 försvann denna förmån. De som är hedersmedlemmar fortsätter att 

vara detta, men inga nya tillkommer. 

 

Medlemsavgiften  

Medlemsavgiften har under året varit 150 kronor. För nya medlemmar som anmäler sig 

under oktober-december gäller medlemsavgiften även för år 2020. 

 

GDPR 

Den 15 maj 2018 blev den nya europeiska personuppgiftsförordningen , GDPR, lag i Sverige. 

Veteranföreningens policy för hantering av personuppgifter finns på föreningens hemsida. 

Policyn har även skickats till alla medlemmar.  

 

Utsändning av post 

För att minska kostnaderna för utskick med post kommer föreningen att skicka ut program 

mm med e-post till de medlemmar som meddelat denna. De medlemmar som saknar e-post 

kommer liksom tidigare att få program i pappersformat. 

 

Hemsida 

Sedan 2014 har föreningen en hemsida med information om olika aktiviteter, stadgar mm. 

www.landstingsveteranerna.se.Vår hemsida har varit delvis ur funktion under hösten. 

 
Programbladet 
Programbladet har skickats ut två gånger under året  (februari och september). 
 

Kulturverksamhet 

Arrangemangen har bedrivits i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 

 

    

 

      
 

 

 



 

 

Landstingsveteranerna 40 år 

På årsdagen 40 år efter att Veteranföreningen Vikingarna bildades och startade sin  

verksamhet firade vi 40-årsdagen, en uppskattad aktivitet med 62 deltagare En  buffé 

dukades upp i Drakenbergssalen på Tellus fritidscenter. Musikunderhällning  gavs av 

gruppen Marianne Z med Tre Herrar. 

 

 

Aktiviteter under året  

Våren 2019       Antal deltagare 

 Trettondagskonsert 18 

 Konståkning i T-banan 21 

 Förbifart Stockholm 12 

 Bellmanmuseet 27 

 Musikvalvet Baggen 22 

 Nationalmuseum 1 20 

 Nationalmuseum 2 22 

 Vårsalongen, Liljevalchs 25 

 Ritas design 1  6 

 Ritas design 2  7 

 Fenixpalatset 16 

 Stigbergets borgarrum 11 

 Åldrandet och minnet 30 

 Årsmöte 30 

 Strindbergs hem och museum 18 

 Kristinehovs malmgård 16 

 Modevisning Milanius 32 

 Rigmor och Isabella 20 

 Soppkonsert 20 

 Slussen - hur går bygget 11 

 Hornsgatspuckeln - konstvandring 18 

 Landstingsveteranerna 40 år 62 

 Konstvandring i St Erksområdet 16 

 Skärholmens perennpark 14 

 Djurgårdskyrkans cafe  3 

 Sommarcafé - Villa Lyran  2 

 



 

 

Hösten 2019 

 Stadshusparken 18 

 Shakespeare in love  3 

 Konstvandring Observatoriekullen 23 

 Katarina brandstation 18 

 Vandring för kaffeälskare 14 

 Slakthusområdet 10 

 Hundstallet 16 

 Mobiltelefon, surfplatta och dator 19 

 Det nyrenoverade Stadsmuseet 1 21 

 Det nyrenoverade Stadsmuseet 2 19 

 Hantverksvandring i Gamla stan 14 

 Höstmodevisning Milanius 30 

 Ateljébesök Lena Lervik 14 

 Brunch Hotell Rival 10 

 Bromma avloppsreningsverk  5 

 Livrustkammaren 19 

 Åldrandet och minnet 16 

 Julbord med musik 32 

 Astrid Lindgren 14 

 Julkonsert i Operafoajen 30 

 Hallwylska - jul i palatset 21 

 Nyårskonsert 15 

 

Totalt deltagarantal i aktiviteterna har varit 880 personer.  

 

Ekonomi  

En samlad redogörelse för föreningens ekonomi lämnas på årsmötet 

 

 

 

 

 

 



 

 

     
 

 

 

 

Slutord 

Styrelsen vill tacka alla som bidragit under detta år och gjort att många aktiviteter blivit så 

bra och trevliga. 

Ett särskilt tack riktar vi till Studieförbundet Vuxenskolan 

Vi ser fram mot ett nytt år med många intressanta aktiviteter tillsammans. 

 

Stockholm i mars 2020 

 

 

 

Birgitta Brynnel     Aino Alexandersson 

 

 

 

Rigmor Thorhard     Kristina Hjelm     

 

 

 

 

Mai Markström     Ingegerd Pihlsgård   

 

 

 

 

Kristina Gellerhed 
 


