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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för
Stockholms Skolors Veteranförening
1 januari 2020 - 31 december 2020
organisationsnummer 802012-0773

Stockholms Skolors Veteranförening är en ideell förening med ändamål att samla medlemmarna
till sammankomster, utflykter och studiebesök. Föreningen vill också verka för att minska isoleringen
för äldre och ensamma medlemmar. Medlem i föreningen kan den bli som avgått med pension från
sin tjänst vid Stockholms skolor eller annan pensionär med anknytning till skolans verksamhet.
Sedan årsmötet 2020 har styrelsen haft följande sammansättning
Solveig Andersson (kassör)
Kerstin Boussard (vice ordförande)
Göran Bryhn
Mia Johnsson
Maj-Britt Lennström
Agneta Lydig
Anita Solberg
Iréne Oskarsson (sekreterare)
Marianne Sjöström (ordförande)
Didi Örnstedt
Coronapandemin bröt ut i Sverige i mars månad 2020 och medförde att vår verksamhet blev
väsentligt förändrad. De restriktioner som kom att gälla påverkade föreningen avsevärt. Föreningens
styrelse och medlemmar tillhör alla samhällets riskgrupp. Styrelsen har genomfört samtliga planerade
styrelsemöten som telefonmöten.
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden.
Arbetsutskottet, som utgörs av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare,
har vanligen haft telefonkonferens 7- 14 dagar före styrelsesammanträdet.

Valberedningen har bestått av Annette Gustavsson, Martta Eklund och Bengt Palmlöf med Annette
Gustavsson som sammankallande.
Revisor har varit Karl-Axel Johnsson och revisorssuppleant Ulla-Maija Bruun.
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Medlemsantalet var per den 1/1 2021

1 030.

På grund av att utbildningsförvaltningens årliga middag för dem som under året avgått med pension
blev inställd pga pandemin, kunde föreningen inte där ge sin traditionella information om vår
verksamhet. Vi kommer istället att skicka brev till de nyblivna pensionärerna i Stockholms skolor och
bifoga vår informationsfolder.
PROGRAMVERKSAMHETEN
Varken program eller cirklar har kunnat erbjudas efter den 16 mars pga. pandemin.
Årsmötet genomfördes digitalt och via brev.

PROGRAM 2020
VÅREN
Tekniska museet

18 deltagare

Lille Bror Söderlundh

87

Klostret i Djursholm

66

Vårsalongen 2020

74

Aula Medica

72

Ett porträtt av Elvis Presley

53

Ex konstvandring Nya Karolinska

51

Revolver-Harry

57

Märta Måås Fjetterström

15

HÖSTEN
Årsmöte

79 deltagare
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CIRKELVERKSAMHETEN under år 2020

Cirkelverksamheten startade tidigt på året men sedan kom pandemin och stoppade alla vidare träffar.
Läsecirkeln och skrivarcirkeln har haft viss sporadisk kontakt via mejl under året och även träffats
utomhus vid något tillfälle.
Vi beklagar alla situationen och väntar på att restriktionerna ska lättas så att vi kan ta upp våra träffar
igen. Deltagarna har uttryckt stor förväntan.

VERKSAMHETSPLAN
Ingen ny verksamhetsplan har upprättats pga pandemin.

LOKALER
Vi disponerar administrationslokaler i S:t Eriks gymnasium.

EKONOMI
Se bifogade Resultat- och Balansräkning samt revisionsberättelse.
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Vi är tacksamma för det stöd och den hjälp vi får i vår verksamhet från ansvariga på
Utbildningsförvaltningen och från vaktmästeriet.
Vi tackar också för alla vänliga kort och hälsningar från våra medlemmar.

Stockholm den 11 februari 2021
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