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VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2021 
 
Verksamhetsåret 2021 har präglats av coronapandemin. Under våren hade vi inga aktiviteter 
för våra medlemmar. 
Vi fick tillgång till vaccin och hoppades att alla restriktioner skulle hävas. I september kunde 
vi börja träffas igen och under hösten genomförde vi planerade aktiviteter. Vi kunde återigen 
ha ett fysiskt årsmöte med 26 deltagare. I december kom tyvärr en fjärde våg av pandemin 
med stor smittspridning och i slutet på året infördes nya restriktioner.  
 
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 
Ordförande  Birgitta Brynnel 
Vice ordförande Ulrika Gellerstedt 
Kassör   Rigmor Thorhard 
Sekreterare  Kristina Hjelm 
Vice sekreterare Aino Alexandersson   
Ledamot  Kristina Gellerhed 
Ledamot  Mai Markström 
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Styrelsesammanträden 
Åtta  protokollförda sammanträden har hållits under året, varav tre möten har varit digitala. 
Ett möte har varit i form av en planeringsdag. Konstituerande sammanträde tillkommer. 
 



 

Medlemmar 
Medlemsantalet den 31 december 2021 var 203 – en minskning med 20 medlemmar sedan 
föregående år. 5 personer (som fyllt 90 år) var hedersmedlemmar. 
 
Hedersmedlemmar 
Från och med det år man fyllde 90 år blev man tidigare hedersmedlem i föreningen, 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 2022. 
 
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 skickar föreningen 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, för närvarande ca 30 personer. 
Under året har tre brev skickats ut med information om föreningens arbete. 
 
Hemsida 
Sedan 2014 har föreningen en hemsida med information om olika aktiviteter, stadgar mm. 
www.landstingsveteranerna.se. 
 
Programbladet 
Programbladet har skickats ut en gång under året. 
 
Kulturverksamhet 
Arrangemangen har bedrivits i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 
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Aktiviteter  
Hösten 2021       Antal deltagare 

• Årsmöte      26 
• Rosendals trädgård     17 
• Filmstaden      11 
• Tantolunden      15 
• Höstmodevisning     25 
• Hantverksvandring     12 
• Nordens Paris, Nordiska museet   25 
• Soppkonsert, Konserthuset    25 
• Jullunch      22 
• Nyårskonsert      16 

 
Totalt deltagarantal i aktiviteterna har varit 194 personer.  

 

     
 
 
 Stockholm i januari 2022 
 

 
Birgitta Brynnel     Aino Alexandersson 
 
 
Rigmor Thorhard     Kristina Hjelm     
 
 
Mai Markström     Ulrika Gellerstedt   
 
 
 Kristina Gellerhed 


