
Aktiva Seniorer 

Orgnr: 802445-5190 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2020 

Föreningen Aktiva Seniorer Luleå lämnar här sin verksamhetsberättelse för perioden 

2020-01-01—2020-12-31 

Under året kunde endast fem medlemsmöten hållas andra måndagen i månaden,  

Månadsmöten 

 

Studiebesök/utflykter 
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Januari Information från Swedbank. Reseberättelser: Muddus och Färöarna. 

Februari Musikunderhållning av Bo Selinder och Per Soini. Årsmöte. 

Mars Information om Solanderleden (Elin Johansson, Piteunika) 

April Inställt p g a coronapandemin. 

Maj Inställt p g a coronapandemin. 

Juni Fika och tipspromenad på Udden. 

September ”Kan man skämta om döden?” (Kerstin Nedergård) 

Oktober Inställt p g a coronapandemin. 

November Inställt p g a coronapandemin. 

December Inställt p g a coronapandemin. 

Mars Besök hos Arkivcentrum Norrbotten, samiska 

föremålsavdelnin-gen (7 medlemmar deltog).  

Juni Hitta ut-vandring (13 deltog).  

Cykelturer till Kolarens café (8) och till Hägnan (10). 

Juli Vandring på Solanderleden från Nordkalott center (12), och vid 

Ormberget s k Skogsbad (15). 

Lunch/fika på Gultzauudden (4). 

Cykeltur till Kallax hamn (11). 

Augusti Vandring vid Niporna och Kolarens café (14). 

Cykelturer till Hertsöträsket (20), Bälinge (11), Höträsket (10) 

och Gäddvikssundet (15). 

Svampexkursion vid Höträsket (18). 



 

Resor  

 

Kultur 

Ytterst få, om ens några, kulturella aktiviteter kunde genomföras under året. 
 

Övriga aktiviteter 

Afternoon tea-gruppen har träffats vid fem tillfällen med elva deltagare.  

I litteraturcirkeln har man träffats vid tio tillfällen med fem till sex deltagare. 

Bokcirkeln ”Läslust” har träffats elva gånger (sex gånger på våren och fem gånger på hösten) 

med fyra deltagare. 

Boule har spelats vid tretton tillfällen med i genomsnitt åtta deltagare. 

Bowling spelades vid tio tillfällen med fyra till fem deltagare i genomsnitt. 

På våren spelades canasta åtta gånger med mellan sex till åtta deltagare. Under hösten 

spelades det nio gånger med oftast tio spelare.  

Pilatesgruppen har tränat tio gånger med sjutton deltagare under våren och sju gånger 

under hösten med fjorton deltagare.  

Snickeri för damer har träffats vid tio tillfällen och haft fem deltagare i genomsnitt. 
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September Cykelturer till Rutvik-Gammelstad (16) och Sunderbyn (4).  

Vandringar vid Ormberget (12) och Mattisberget (12). 

Oktober Cykeltur till Niporna (4).  

Två vandringar runt Gultzauudden (10 samt 7) och en runt 

Hälsans stig (5). 

November Två vandringar mot Svartöstan (5 samt 9), två runt 

Gultzau-udden (15 samt 8) och en på stadens gator (5). 

December Två vandringar runt Gultzauudden (8 samt 3) och till Bergviken 

med fika vid Lulsundskanalen (8). 

Maj Solens mat, Terracina i Italien och Stadsresa till Rom ställdes in  

p g a coronapandemin. 

Augusti Fjällvandring i Abisko, 13 deltagare. 

Sept/Okt Båtcykling längs Donau ställdes in p g a coronapandemin. 



Studiecirkeln Vad är det i glaset? träffades två gånger under våren med ca trettio deltagare 

per tillfälle. I augusti anordnades en vinstig nedanför residenset med sexton deltagare och i 

september en vinstig vid Höträsket med nitton deltagare. 

Studiecirkeln Världens mat skedde i två grupper som träffades tre gånger med nio deltagare.  

Vegetarisk matlagning träffades tre gånger med tio deltagare. 

Vinkursen han träffas tre av planerade tillfällen under hösten med som mest elva deltagare.  

Matlagning för herrar har träffats tre gånger med sex deltagare och lagat husmanskost.  

Bakning i bagarstuga skedde tre gånger med sex deltagare inklusive överbagerskan. 

Lördagslunch avåts vid sjutton tillfällen på de lokala näringsställena i Luleå under januari och 

februari samt augusti till början på november. Deltagarantalet varierade mellan två till 

tretton stycken. 

Sångkören har träffats och sjungit sex gånger under våren med femton till arton deltagare. 

Inför Rom-resan våren 2020, som ställdes in, träffades deltagarna fyra gånger. Deltagarna i 

Solens mat hann träffas en gång. Donauresenärerna hade mailkontakt med varandra. 

 
Medlemmar och styrelsemöten 

Föreningen hade den 31 december 2020 373 betalande medlemmar. Styrelsen har haft tio 

protokollförda möten under verksamhetsåret, varav ett skedde via video. 

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret: 
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Anita Geijer  ordförande 

Monica Sahlin vice ordförande 

Ylwa Olsson kassör 

Jan Bos  sekreterare 

Gudmund Andersson ledamot  

Dennis Kvist ledamot 

Kjell Selin ledamot 

  

Gudmund Andersson Jan Bos Anita Geijer 

Dennis Kvist Ylwa Olsson Monica Sahlin 

Kjell Selin 

  

 

 

 


