
SLUTORD

Vi kan se tillbaka på ett lyckosamt år. Vi har till skillnad mot många andra föreningar en 
medlemsökning.  Det stämmer bra överens med det mål vi haft att arbeta för en positiv 
medlemsutveckling. Skälet till ökningen är flera. Vi har marknadsfört vår verksamhet via annonser i 
Magasin Leksand, och att vi har satsat på fler och mer kostsamma aktiviteter. Kostnadsökningen visar 
sig i budgetutfallet där vi gör ett underskott. Föreningen har en mycket god ekonomi och de medel 
som vi har är medlemmarnas. 

Vårens program är i stort sett klart och kommer att distribueras i samband med årsmötet i februari. 
Med anledning av höga portokostnader har vi beslutat att inte skicka ut programmet via post. Vi 
kommer istället att boka upp mittuppslaget i Magasin Leksand som kan rivas ut och sparas.  
Programmet i kortform kommer att delas ut på månadsträffarna och finns tillgängligt på hemsidan. 
Kortare påminnelser månadsvis kommer i Magasin Leksand. Sociala medier ligger i tiden och finns på 
Facebook. Där finns information och referat från aktiviteter.

Förutom att anordna aktiviteter av olika slag bedriver vi ett påverkansarbete. KPR (Kommunala 
Pensionärsrådet) och Patientrådet är etablerade. BRÅ (Brottsförebyggande rådet) och Trafikgruppen 
är nu också bemannade.

Nytt år, nya utmaningar och möjligheter. En viktig fråga är att få till en valberedning. Det är riksdagsval
2018 och Förbundet har kallat till ett möte om detta i januari. Vi får se vilka tankar som finns om 
aktiviteter kring detta. En nyhet är att månadsträffarna from mars månad kommer att börja kl.14.00 
alltså en timme tidigare. En annan utmaning är att ha ett program som tilltalar både äldre och yngre 
medlemmar. En del av de medlemmar som nu ansluter sig är födda på 50-talet.

ETT STORT TACK till alla fantastiska funktionärer som gör vår verksamhet framgångsrik och möjlig att 
genomföra! 
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Eva Jonsson                              Ingvar Gustafsson                             Gunilla Lööw Östning

Elsie Mas                                   Kerstin Sjöberg                                  Bengt Borkeby

Ingegerd Angman                        Stig Olsson                                         Urban Näsgårde


	SLUTORD

