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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022  

 
Styrelsen har efter årsmötet, som ägde rum i september, bestått av 9 ordinarie ledamöter:           

Kaj-Åke Larsson, Gunnel Jansson, Jan Juréen,  Jan Johansson, Aina Granath,  Rita Jönsson, Anette 

Liljeroth,  Ingrid Rasmuson och Cecilia Wingren. Under året övertog Rita Jönsson uppdraget som 

kassör efter Gunnel Jansson. 

Till hjälp utanför styrelsen har vi haft Lena Johanson som ansvarig för medlemsregistret. 

 

Styrelsemöten. Under året har hållits 11 protokollförda styrelsemöten. Av dessa har samtliga möten 

varit fysiska, trots den pågående Coronapandemin. 

Under året har styrelsen, med god hjälp av Lena Johansson fortsatt lagt ner ett stort arbete på att 

samla in och registrera e-postadresser till våra medlemmar i avsikt att fortsättningsvis kunna nå våra 

medlemmar både snabbare och billigare. 

Dessutom har styrelsen fortsatt den gedigna uppbyggnaden av vår hemsida. Utöver hemsidan har 

styrelsen dessutom introducerat en ”APP” vilket möjliggör snabb och säker information till 

medlemmarna. 

  

Medlemsträffar. Även under 2022 begränsades Strömstararnas aktiviteter av den pågående 

Coronapandemin. Vi var tvungna att ställa in medlemsträffarna i januari och februari.  

Detta hade som tidigare nämnts, till följd att vi blev tvungna att flytta årsmötet till september månad. 

Föreningen har även under 2022 helt och hållet följt rekommendationerna från 

Folkhälsomyndigheten rörande sammankomster. 

Lokalfrågan verkar nu  ha löst sig på ett tillfredsställande sätt. Det är därför med stor glädje vi nu 

åter fått tillgång till Fässbergskyrkans Församlingslokal. Att vi tvingats byta dag för våra möten, har 

av besökarantalet till våra sammankomster att döma, inte varit något problem för våra medlemmar. 

Däremot upplevde vi vissa problem med antalet timmar som vi fick disponera lokalen, viss stress 

uppstod vid slutet på våra möten. Inför 2023 har vi dock fått justera våra tider, vilket innebär att vi 

kan starta mötena något tidigare och därmed kan lämna lokalen i lugn och ro inom föreskriven tid. 

Strömstararna har skaffat ett Swishkonto, vilket numera underlättar betalningen vid besöken.   

Vårt mål är att fortfarande kunna erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter med hög klass på 

programmen.  

 

Medlemmar.  Antalet medlemmar var vid årets början 609 och 1 vänmedlemmar. Vid året slut 

hade vi 595 medlemmar samt 1 vänmedlem.  

Av våra medlemmar är 407 kvinnor och 188 män. Medelåldern är 80,2 år. 

 

Resor/Aktiviteter/Studiebesök.  
Tre guidade besök på Hotell The Weaver genomfördes. Likaså genomfördes två studiebesök på 

Dahls Bageri, dock utan guide eftersom denne hastigt kallats på annat uppdrag. 

En guidad visning av utställningen ”Livet är en fest” genomfördes. 

Ett uppskattat besök på Ryttmästarbostället genomfördes, liksom en Panoramatur med buss genom 

Göteborg med omkrets. 

Den planerade resan till Tallinn var vi tvungna att ställa in på grund av det rådande pandemiläget. 

Likaså var vi tvungna att ställa in den planerade resan till Kosta Glasbruk men nu på grund av 

alltför få anmälningar. 

Till vår glädje kunde vi genomföra den traditionsenliga våravslutningen vid Rådasjön i gott väder. 

Två träffar för nytillkomna medlemmar har hållits på Forscaféet, då dessa fick en introduktion om 

vår verksamhet, samtidigt som vi kunde bjuda på kaffe och våffla. 

Även våra cirkelledare och vår supportgrupp, bjöds på välförtjänt kaffe och våffla på Forscaféet. 
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Studiecirklar.   Under år 2022 fortsatte de populära studiecirklarna; 

Studiecirkel: ”Skriv Ditt Liv”. 

Studiecirkel: ”Akvarellmålning”. 

Studiecirkel: ”Aktiekurs för kvinnor”, kunde inte startas eftersom vi saknade kursledare. 

Studiecirkel: ”Ålderism och Äldrefrågor”, inte heller denna kurs kunde startas av samma skäl. 

Nya studiecirklar rörande smartphonetelefoner Android och Apple kom i gång under hösten. 

 

Övriga aktiviteter.  
Pensionärsgympa i Friskis och Svettis regi. 

Körsång med sångkören Treklangen. 

Motion genom stavgång/promenad. Samling vid Ståloppet. 

Boule i mån av god väderlek. 

Ovanstående aktiviteter som bedrivits i samarbete med andra arrangörer har inte kunnat genomföras 

helt utan störning på grund av pandemin. 

Uteätarna:  ”Avsikten var att besöka restauranger i Mölndal med gemensam lunch”, pausades åter. 

Bridgen som nu flyttats till fredagar, återupptogs i januari. 

Dessutom har alla medlemmar som fyller ”jämna” 5 år har gratulerats med kort från och med det år 

de fyller 70 år. De medlemmar som fyller 90, 95 eller 100 år uppvaktades med en blomma eller ett 

presentkort.  

 

Ekonomi. Föreningens ekonomi är fortsatt under kontroll. Årets verksamhet resulterade i ett 

överskott om 95 352 kronor. Detta berodde på det tillskott vi fått från Kvarnhjulets kassa om         

117 700  kronor. Utan detta tillskott skulle vi haft ett underskott om -22 348 kronor. 

Årets underskott är till stor del beroende att  vi i pandemins spår drabbats av sena  avbokningar av 

planerade aktiviteter, medan lokalhyra, arvoden till underhållare och inköp av förtäring varit baserat 

på inkomna bokningar. Även kostnaderna för kontorsmateriel och porto blev högre än budgeterat. 

Dessutom har det varit totalt sett, ett lägre antal besökare till våra möten och aktiviteter än vanligt. 

 

Sammanfattning. De medlemsträffar, studiebesök, övriga aktiviteter och resor som trots allt kunde 

genomföras, har präglats av glädje och en positiv anda.  

Med den vaccination som under året har genomförts, hoppas styrelsen att vi ska kunna se fram emot 

ett framgångsrikt 2023, till vilket vi har presenterat  ett, vad vi tycker, intressant vårprogram för 

våra medlemmar. 

I december sände vi ut vårprogrammet digitalt för första gången till merparten av medlemmarna. 

 

Mölndal i januari 2023   
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