
  

    

  

                                    VERKSAMHETSINRIKTNING     
                                                                            för   2021   

  
                                              för   föreningen   Ak�va   Seniorer,   Luleåsek�onen   

  
Covidpandemin   innebär   mycket   stor   osäkerhet   men   styrelsen   arbetar   för   a�   få   igång   ak�viteter   där   
man   kan   minska   smi�orisken.   Till   exempel   uteak�viteter   och   digitala   möten.     
Situa�onen   gör   det   svårt   a�   planera   och   det   blir   inget   tryckt   program   för   våren   2021.   Årsmötet   fly�as   
�ll   september   då   vi   hoppas   a�   smi�oläget   har   normaliserats.   

  
Förbundet    Ak�va   Seniorer   är   en   riksomfa�ande   ideell   organisa�on   med   sy�e   a�   ta   vara   på   
Seniorers   kunskap   och   erfarenheter   och   a�   ge   dem   möjlighet,    a�   �llsammans   med   andra     
fortsä�a   med   intressanta   och   givande   verksamheter.     

  
En   mycket   betydelsefull   del   är,    a�   s�mulera   medlemmarnas   vilja   �ll    fortsa�   ak�vitet    och    
individuell   utveckling   inom   kulturella   områden   och   andra   gemensamma   intresseområden.   

  
Ak�va   Seniorer   lokalt   är   en   ideell   förening   och   i   likhet   med   den   centrala   organisa�onen   skall   
man   främja   medlemmarnas   kulturella   och   andra   intressen.   
    
Ak�va   seniorer   är   en   organisa�on   utan   pensionärsfacklig   inriktning,    par�poli�skt   och   religiöst     
obunden,   helt   i   enlighet    med   den   riksomfa�ande   organisa�onen.   

  
Varje   förening   bestämmer   var   för   sig,    vad   den   vill   göra   och   är   i   alla   avseenden   demokra�skt     
uppbyggd.     Pekpinnar   och   byråkra�   saknas   helt.   

  
E�   mål   är   a�    höja   Ak�va   Seniorers   livskvalitet   genom   personligt   engagemang   och   ansvarstagande.   
Det   är   vik�gt   a�   markera   Seniorernas   förmåga,   a�   själva   u�orma   och   genomföra   olika   ak�viteter.   

  
Ak�va   Seniorer   rekryterar   normalt   sina   medlemmar   genom   informa�on   från   person   �ll   person.   Det   
är   verksamhetens   kvalitet,   som   gör   a�   föreningens   medlemsantal   ökar.   

  
I   Ak�va   Seniorer   finns   såväl   manliga   som   kvinnliga   medlemmar   med   intressen   enligt   ovan   och   viljan     
a�   själva   vilja   och   kunna    påverka   verksamhetens   u�ormning.    Det   finns   ingen   övre   såväl   som   nedre   
åldersgräns    och   våra   medlemmar   rekryteras   från   alla   samhällsgrupper.   

  
Ak�va   Seniorers   symbol   är   e�   bi,   som   kon�nuerligt   samlar   in   och   delar   med   sig   ur   den   egna   kunskaps-   
och   erfarenhetsbanken.   

  
                                       Våra   honnörsord   skall   vara   kultur   och   gemenskap   

    
                                                Alla   är   välkomna   och   vårt   främsta   mål   är   

  
                               ”A�   ha   roligt,   vilket   är   en   allvarlig   fråga”   


