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Föreningens styrelse har från början bestått av följande personer:

Ordförande: Sören Kratz
Kassör: Anne Eriksson
Sekreterare: Karin Norén
Registeransvarig: Gudmunds Birgitt Andersson
Övriga: Sylvia Gräsberg

Anders Melin
Ersättare: Edde Strid

15 mars togs Sören Kratz ifrån oss. Det blev ett stort tomrum. Det tog både tid
och kraft. Ett extra årsmöte utlystes och den 13 maj, valdes Edde Strid till 
ordförande resten av året.

Det var ingen som var närvarande vid distriktets årsstämma, den 19 mars. 
Medlemsantalet den 31 december var 337 st. Under året har föreningen haft 9 st 
protokollförda styrelse-möten, ett planeringsmöte och ett extra årsmöte samt 6 st 
månadsmöten, varav ett årsmöte. Ett månadsmöte fick ställas in.

MÅNADSMÖTEN
Vi skulle  haft 7 månadsmöten under 2019, men det sista, 13 jan, i Församlingshemmet
i Rättvik, fick ställas in, då de helt plötsligt skulle renovera stora salen. Det börjar 
minska med deltagare.

AKTIVITETER
4 mars Det skulle ha varit Pimpeltävling. Den ställde vi in pga dålig is. Men den  

man som vunnit vandringspriset två gånger, fick  det nu av oss. 

15 aug Sillfesten flyttades från 23 majtill när surströmmingen skulle ha varit, 
pga det extra årsmötet vi var tvungna att ha.  

Maj/juni Det skulle ha varit en hemlig resa. Men vi hade inte tid att planera något 
sådant.

15 augusti Här blev det sillfest istället. Kjell Tiger spelade, ca 130 st kom. Sillen 
var väldigt god, tuttulen lika så och regnet kom efter maten.

21 nov Julfesten var välbesökt. I år var det en firma i Furudal, som stod för 
maten
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DANSKVÄLLAR
9 lördagskvällar var det dans i Oreparken. 

RESOR
De sköttes av resekommittén. Men på grund av bortfall och sjukdom blev det
Vera Kratz och Anders Melin som gjorde det mesta.

11 Jan En busslast for iväg till Falun för att uppleva ”Kaos på Ljuva Vilan”.
Det blev snabbfika i pausen pga ombyggnad men skratten var många.

8 April Danskryssningen blev mer än full – alla kom inte med. Vår chaufför
berättade om vad vi såg, när vi körde genom Stockholm till hamnen.
Det var god mat som vanligt och vilda danser.

23 Sept Nu var det dags för en ny kryssning. Den var också populär.

9 Dec Julbordskryssningen blev av med minsta marginal. Men de som var
med, njöt av resan

MOTION
Ishallens motionshall har varit väl använd

TRAV
Det blev inget lunchtrav i år pga tidsbrist

Styrelsen vill tacka alla för det förtroende ni visat. Vi önskar alla en god fortsättning
på år 2020 och hoppas att vi kan fortsätta med vår förening.

…...............................................................................................................................................
Edde Strid Anne Eriksson

…................................................................................................................................................
Gudmunds Birgitt Andersson Karin Norén

…...............................................................................................................................................
Anders Melin Sylvia Gräsberg


