LANDSTINGSVETERANERNA
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2020
År 2020 blev för oss alla ett mycket annorlunda år. Coronapandemin påverkade hela
samhället och självklart även vår verksamhet. Vi hade planerat aktiviteter för våren, men
i mitten av mars då pandemin tog fart fick vi ställa in samtliga aktiviteter. Vi anade inte att
allt skulle vara inställt mer än ett år framöver.

H

Årsmötet 14 oktober 2020
Det blev ett annorlunda årsmöte på grund av pandemin. Styrelsen beslutade att genomföra
mötet genom att våra medlemmar fick rösta via poströstning, digitalt eller med vanlig post
enligt ett formulär.
Covid-restriktionerna tillät då endast ett begränsat antal personer vid sammankomster. Den
14 oktober deltog 9 personer fysiskt i föreningsrummet Långpannan, Hägersten. Till
ordförande för mötet valdes Gunnar Sennvik och till sekreterare Kristina Hjelm. Ulrika
Gellerstedt och Cronje Löfblad valdes att vara rösträknare samt att justera protokollet.
Dessutom deltog Ann-Christin Ahlqvist som revisor samt från styrelsen Rigmor Thorhard,
Aino Alexandersson, Maj Markström och Birgitta Brynnel.
Sammanställning och kontrollräkning av samtliga inkomna poströster genomfördes och
röstlängden fastställdes till totalt 27 röstberättigade medlemmar.
Styrelsen för 2021 beslutades bestå av 7 ledamöter inklusive ordförande.
Bakgrund
Landstingsveteranerna är en förening vars medlemmar har varit anställda inom Stockholms
Läns Landsting (nuvarande Region Stockholm). Föreningen startade år 1979. Föreningen är
ideell samt partipolitiskt och religiöst obunden.
Styrelsen har från och med årsmötet haft följande sammansättning
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Styrelsesammanträden
Fyra protokollförda sammanträden har hållits under året, varav ett möte har varit i form av
en planeringsdag. Konstituerande sammanträde tillkommer.
Medlemmar
Medlemsantalet den 31 december 2020 var 223 – en minskning med 15 medlemmar sedan
föregående år. 6 personer (som fyllt 90 år) var hedersmedlemmar.
Hedersmedlemmar
Från och med det år man fyllde 90 år blev man 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.

Programbladet
Programbladet har skickats ut en gång under året.
Kulturverksamhet
Arrangemangen har bedrivits i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Aktiviteter under året
Våren 2020
 Citybanans konst
 Soppkonsert
 Pressbyråmuseet
 ”Vegas”
 Märta Måås Fjätterström
 Liljevalchs vårsalongen
 SEB:s nya konstsamling
 Odd Fellow
 Improvisationsteater ”Parmiddag”

Antal deltagare
17
21
17
40
31
31
14
15
12

Totalt deltagarantal i aktiviteterna har varit 198 personer.

Slutord
Vi hade planerat ett ambitiöst program för våren 2020 och startade i januari som vanligt.
Vi hörde talas om ett coronavirus som orsakade sjukdomen covid-19 i Kina vid årsskiftet.
Ingen kunde ana vilka följder detta virus skulle få för hela världen, för Sverige och för vår
förening. Framför allt drabbades personer över 70 år svårt av sjukdomen. På grund av
virusets spridning och smittsamhet fick alla aktiviteter ställas in från mitten av mars.
Nu har vaccinationer mot sjukdomen påbörjats och vi hoppas att situationen förändras och
att vi snart kan ses igen.
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