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Styrelsen har under året haft 5 protokollförda möten. Årsmöte och konstituerande styrelsemöte hölls den 14  
respektive 17 februari i Församlingshemmet.

Närvarande 69 röstberättigade medlemmar.

Ekonomin år god ( se ekonomiska redovisningen).

Aktiviteter

Föreningsverksamheten är idag helt lagd i träda. Att så är fallet är givetvis beklagligt..Naturligtvis är vi helt 
medvetna om vilken samhällsnytta vi representerar och därför att vi –som många andra- föreningar ledsna 
över att aktiviteterna varken kan eller får hållas igång.

Vi tar vårt ansvar och följer myndigheternas rekommendationer. Vi tar inga risker gällande smittspridning. Och 
vi hoppas kunna återgå till en normal verksamhet. Så fort – omstart- medges.

Till Föreningens 24:e verksamhetsår började annars bra. Grötfesten, ett av de mest publika arrangemangen 
lockade 84 personer att delta. Festen hölls i X- Barens, lokaler på Drottninggatan. Underhållningen svarade 
föreningens sånggrupp Hjärtats Röst för.

årsmötet som hölls den14 februari, i församlingshemmet på Nygatan,dit infann sig 69 medlemmar. En siffra 
som gladde speciellt eftersom det kom fler än vad som varit brukligt under senare år.

 På vårterminens andra styrelsemöte, fanns mycket att avhandla. Riktlinjerna för 2020 senare del var i fokus. 
Men inget blev som vi planerat på grund av Corona pandemins utbredning. Något som också avspeglade sig lite 
längre fram. Alla verksamhet lades i träda på myndigheternas inrådan i början på mars månad.



              

Fem månader senare i början på augusti, trodde vi att. Nu kanske det äntligen blir som vanligt. Men icke!

Vid styrelsemötet den 10 augusti beslöts att försiktigt och med restriktioner starta upp den populära promenad 
programmet. Det gick några veckor . Men sen tillbaka i trädan.

Samma väg gick det med motionsgymnastiken som under ungefär samma tidrymd, höll till på gräsmattan 
utanför föreningslokalen.   

Vattengymnastiken var också igång under denna tid. Med restriktioner och kortare tid i ” baljan” .Dessutom 
med bara 12 personer i gruppen. Men säg den glädje som varar? Samtliga aktiviteter har sedan dess legat nere 
helt och hållet på grund av risken för smittspridningen av den hemska Corona pandemin.

Sedan oktober månad har föreningen med telefonkontakter hållit kontakten med medlemmar i de frågor som  
dykt upp. Samtidigt som samtalen blivit en socialbit.                       

  Representationer.

Hälsans stig i Hova invigdes sen 17 september under pompa och ståt. Ett antal medlemmar ur föreningen åkte i 
privatfordon dit för att närvara och medverka. Bra anslutning rapporterades. Men några nya medlemmar blev 
tyvärr inte.

Om inte om funnits då skulle föreningen varit representerade vid bland annat:

Skövde föreningens 25 års jubileum i april.

Funktionsrätt i Skaraborgs årsmöte i Lerdala i maj.

Hälsansdag i Mariestad 16 maj.

Pärmgruppens årsmöte i Falköping i september.

Länsföreningens årsmöte i Vargön i september.

ABF:s årsmöte i Lidköpings Folkets Park.

Resor.

Vårresan var planerad och bokad. Målet var Klässbol Linneväveri i Värmland. Buss var tingad, guide beställd 
liksom lunch. Men pandemin satt stopp. 

Övrigt.

Vid styrelsemötet i februari beslöts att söka medlemskap i Funktionsrätt Skaraborg. Detta med anledning av att  
den lokala gruppen som arbetade inom ramen för tillgänglighetsrådet.

Nu i Covid-19 pandemin kom det efterlängtade beskedet. Vi hade blivit antagna som medlem. Ett glädje besked 
i allt mörker. 

Social gemenskap.

De stora gemensamma sammankomsterna, har som synes uteblivit. gällande smittspridning, allt för att inom 
en snar framtid ska kunna återgå till en helt normal verksamhet, Försök gjordes men försöken fick avbrytas. Vi 



Det är mycket vi saknar i dessa tider. Håll ut och håll avstånd… så ses vi förhoppningsvis snart!

     Ordförande                                              v .ordförande                                            Kassör

Marianne Kjellquist                             Kristina Svensson                               Ronny Johansson

                                                                                                                                                                         

                                                                         Ledamöter 

             

Björn Jansson                     Inga-Lill Vahlberg                         Gun-Britt Alenljung                        Åke Wallh


