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 VERKSAMHETSPLAN FÖR 2022 

Verksamhetsplanen baserar sig på paragraferna 2 och 3 i föreningens stadgar. 

Där sägs bland annat att föreningens uppgift är att arbeta för sina 

medlemmars trivsel och att tillvarata och befrämja deras allmänna och 

gemensamma intressen. 

• Inga månadsträffar anordnas under januari och februari, men vi 

planerar månadsträffar till april och maj. Från september hoppas vi att 

verksamheten kommer i gång på allvar. Mycket beror på Coronan. 

• Samarbetet med Pettersborg, Heim och motsvarande organisationer 

fortsätter och kommer att utvecklas. Samma gäller Karlebynejdens MI. 

• För att nå flera pensionärer har vi tagit bowling, boule och golf på 

programmet. I slutet av mars kommer vi att stå arrangör för regionens 

bowlingturnering, den fjärde i ordningen. 

• Vi deltar med lag i de frågesport- och pidroturneringar samt övriga 

aktiviteter som anordnas av förbundet eller regionen. 

• Den tekniska utrustningen som underlättar informationen och gör 

datakurser, föredragstillfällen och möten mer intressanta ses över. 

• I oktober planerar vi tillsammans med olika organisationer ett 

seminarium i stadshusets festsal. I det medverkar Lars och Peter Strang. 

• Vår webbplats bör hållas á jour och vi skall se över vårt agerande på FB. 

• Vi deltar i förbundets och regionens höst- och vårmöten. 

• Vi anordnar egna resor eller samarbetar med lokala aktörer. Hemliga 

resan är populär och den har vi kunnat ordna varje år trots pandemin. 

• Vi skall bekanta oss med närmiljön, anordna historiska vandringar i 

staden och dess omgivningar. Intresset skall väckas genom informativa 

föredragstillfällen. Befintliga naturstigar står även till vårt förfogande. 

• Vi deltar i förbundets och regionens resor och teaterengagemang. 

• I höst planerar vi en danstillställning i samarbete med Guns Rosor. 



• Som nyhet har en grupp damer startat en filmklubb eller en kulturklubb 

som söker sina former. Mer info på årsmötet och föreningens hemsida. 

• Styrelsen tar gärna emot förslag till olika aktiviteter som gynnar 

verksamheten. 

 

 

 

 

 

 


