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Verksamhetsberättelse 2020-01-01 – 2020-12-31 

 

Styrelsen för Föreningen Aktiva Seniorer i Halmstad (FASH) avger härmed sin redogörelse för 
verksamhetsåret 1 januari till 31 december 2020. 

 

STYRELSEN 

Marianne Anderson Ordförande 
Torbjörn Malmkvist Vice ordförande 
Gunilla Wallerot Talcoth Kassör 
Magnus Bruzelius Vice kassör 
Dieter Friedrich Sekreterare 
Barnt-Olof Gottwaldsson Vice sekreterare 
Lennart Lindström Webbansvarig 
Ewa Wittzell  Medlemsansvarig 
Kaisa Larsson  Ledamot 
Gullvi Berner  Ledamot 
 
Revisor: Lars-Göran Nilsson. Revisorssuppleant: Alf Pettersson 
 
Valberedning: Gudrun Andersson, sammankallande, Tony Larsson och Ingrid Johansson 
 
Programkommitté: Gertrude Dahl, Ingrid Anderö, Magnus Bruzelius och Lars-Ove Andersson 
 
Hjälpgrupp aktiviteter: Birgitta Lindström, Lennart Lindström, Lisbeth Emilsson, Sven-Axel 
Carlsson och Gerd Ström. 

Medlemsansvarig: Ewa Wittzell 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Årsmöte hölls den 12 mars 2020, i S:t Nikolai Församlingshem. 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 14 protokollförda styrelsemöten samt 3 
arbetsmöten. 

Medlemsavgiften har varit 150 kronor per person/år. Någon inträdesavgift till månadsmötena 
har inte tagits ut det första halvåret, men eftersom föreningen beslutat att ändra möteslokal 
för andra halvåret och framöver, fastslogs en mötesavgift a´ 40 kr för förtäring. Ny möteslokal 
är S.t Nikolai Församlingshem. Avgiften till de olika aktivitetscirklarna har varierat från 50 kr till 
200 kr. 
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Föreningen har haft ambitionen att fortsätta den framgångsrika verksamheten, fördelad på 
månadsmöten, studiebesök, resor, social samvaro samt pubaftnar, luncher och hälsofrämjande 
vandringar.  Dessutom har drivits en bokcirkel, boulesektion och canastagrupp.  

 

Antal betalande medlemmar uppgick: 

- 2020-12-31 till 402 
- 2019-12-31 till 415 
- 2018-12-31 till 383 
- 2017-12-31 till 333 

Tyvärr satte utbrottet av en Coronapandemi stopp för detta och medlemsmötet den 5 mars 
och föreningsstämman den 12 mars blev vårens sista medlemsaktiviteter. Alla övriga 
aktiviteter ställdes in efterhand i enlighet med Folkhälsomyndighetens och regeringens påbud 
och restriktioner. Pandemin lugnade ner sig under sommaren och vi hoppades att kunna 
genomföra höstens program. Medlemsmötet i september ställdes av säkerhetsskäl in. 
Oktobers medlemsmöte genomfördes med då tillåtna 50 personers närvaro i S:t Nikolai 
Församlingshem. Övriga aktiviteter som vandringar, canasta, boule, och bokcirkel återupptogs 
en kort period.  

Verksamhetsåret 2020 har långt ifrån motsvarat föreningens ambitioner och höga 
förväntningar. 

Föreningen har under året fortsatt samarbetet med Cityföreningen i Halmstad och förhandlat 
fram att medlemmar i Aktiva Seniorer i Halmstad har kunnat köpa Citykortet för 50 kr. Detta 
erbjudande har även gått ut till övriga seniorföreningar i Halmstad.  

Vår hemsida uppdateras fortlöpande. Sedan starten med hemsidan 2016-01-05, har sidan haft 
69 949 besök. Ansvarig har varit Lennart Lindström. Föreningen har under året skickat ut en 
tryckt publikation i form av folder för vårens program.  
Höstens program lades upp på hemsidan och distribuerades även per mail till medlemmarna. 
 
Föreningen har under året introducerat ett nytt datasystem för anmälan, betalning med mera 
till föreningens aktiviteter, kallas ”Mina aktiviteter”. Föreningen har gått in i en ny era, den 
digitala, även när det gäller våra styrelsemöten, då så gott som alla sådana har skett digitalt ”på 
nätet”, sedan mars månad. 
 

Föreningen har fått ett bidrag från Hemvårdsförvaltningen på 17 567 kr och från Medborgar-
skolan 1 625 kr. 

Ekonomin är god vilket inneburit möjligheten att engagera duktiga föredrags- eller underhållare, 
som vi tyvärr inte fått njuta av. Ekonomin framgår av bifogad resultatredovisning och 
balansräkning. 

 

Föreningens verksamhet 

MÅNADSMÖTEN 

Under året har under våren genomförts 2 månadsmöten på Alla Hjärtans Hus och under hösten 
ett månadsmöte på S:t Nikolai Församlingshem.  
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Månadsmötena har varit första torsdagen i månaden kl. 10.00-12.00 

Programmet vid månadsmötena under året: 

6 febr Ordinarie föredragshållare, Anders Bergenek som tänkt prata om Gamla 
Halmstad hade tyvärr meddelat förhinder. I stället visades en video av Stellan 
Larsson som handlade om Mitt Svunna Halmstad.  

 
5 mars Musikunderhållning av David Carbe (piano) och Johan Walter (gitarr). 

Repertoaren rymde allt mellan klassisk musik och rock. Båda har spelat med 
kända artister som Lasse Berghagen och Janne Schaffer och även medverkat i bl.a 
Rhapsody in Rock. 

 
12 mars Föreningsstämma genomfördes i S:t Nikolai Församlingshem.  
 
1 okt Kvinnlig fägring och jäklar anamma. Anna Lovdal framförde personliga tolkningar 

av sånger gjorda av några av musikhistoriens starkaste kvinnor. Från barndomens 
Astrid Lindgren till dagens Laleh.  

 
 
ÖVRIGA AKTIVITETER 
 
Hemberedskap och HLR. 
I samarbete med Medborgarskolan har utbildning i HLR och Hemberedskap genomförts vid  
ett tillfälle under våren. Höstens planerade utbildningstillfällen ställdes in. 
 
Filmkvällar 
Under hösten anordnade vi i samarbete med Medborgarskolan 3 Film- och diskussionsträffar  
varav 1 fick ställas in. 
 
Vår- och Höstfesten. 
Tyvärr så ställdes både vår- och höstfesten in på grund av Corona restriktioner. 
 
Luncher 
De mycket välbesökta besöken med lunch på olika restauranger i Halmstad med omnejd har  
genomförts: 
12 febr Restaurang & Bar Norre Port, Storgatan 45 
22 apr Ebbas Café & Catering. Inställd 
 
PUB-kvällar 
28 jan Bulls Lilla Torg 
27 febr Mr. Vink, Köpmansgatan 25 
 
Canasta 
Canastagruppen har spelat på tisdagar kl. 14.00 på Alla Hjärtans Hus. Ansvarig har varit  
Marianne Anderson som under året lämnat över ansvaret till Ingrid Johansson.  
 
 
Bokcirkel 
Bokcirkeln har träffats 1 gång per månad och ansvarig har varit Marianne Anderson. 
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Boule 
Vårsäsongens spel kom igång, men lades ner på grund av Coronapandemin. Vi spelade  
utomhus på Stålhallens banor utan avgift. Tiderna var måndagar och torsdagar kl. 16.00. 
När sedan Coronapandemin åter tog fart efter sommaren, nödgades vi åter ställa in alla  
planerade aktiviteter. 
 
 
VANDRINGAR I HALMSTAD MED OMNEJD 
 
Måndagsvandringar 
Vi startade vårterminen enligt tradition på Galgberget den 13 januari.  

Vi hann med 9 promenader innan vi insåg att det inte fungerade på grund av Corona. Vi 

avslutade i Grötvik den 13 mars.  

Vi hade ett genomsnitt på 30 vandrare per vandring. 

Kontaktperson och vandringsledare under våren har varit Kaisa Larsson. 

 

Det är med glädje och förtroende som ledaruppgiften överlämnas till Kjell Wittzell 

 

På grund av covid-19 har vi endast kunnat genomföra nio vandringar under hösten. 

I september startade vi upp med vandringar inom cykelavstånd för att vi skulle kunna undvika 

samåkning. De blev mycket populära, men fick läggas ner i november, då nya restriktioner från 

Folkhälsomyndigheten kom. 

Kaisa Larsson avtackades med en flaska vin vid sommaravslutningen, som kunde hållas i 

Tylösand, dock utan korvgrillning. 

 

Ny vandringssamordnare från och med hösten har varit Kjell Wittzell. 

 

 

Långvandringar 
För FAS långvandringar, liksom för flertalet övriga arrangemang, blev ”inställt” tyvärr årets ord.  
Redan efter vår tredje vandring var det dags för ett uppehåll, som visade sig bli längre än  
någon av oss trott. Ett par turer till fick vi tidigt på hösten och jag bjöd in till några extra turer  
däremellan som kompensation för de inställda, men sedan dess ligger vandringarna på is. 
Min förhoppning är förstås att isen ska smälta och livet normaliseras, så att såväl gamla som  
nya vandrare åter får gå heldagsturer i skog och mark. 
 
Kontaktperson och vandringsledare har varit Margreth Olsson. 
 
 
STUDIE- OCH RESEPROGRAM 

6 febr. Studiebesök på Östras Stenugnsbageri i Halmstad har genomförts vid tre tillfällen 

med anledning av stort intresse. 

27 febr. Kulturutflykt till Helsingör. Färja över Öresund och en guidad visning av Kronborgs 

slott. Besök vid M/S Museet för Sjöfart där även lunch intogs. 
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ÖVRIGT 

Styrelsen vill avslutningsvis framföra sitt varma tack till alla medlemmar som bidragit till 
verksamheten under det gångna verksamhetsåret. Det gäller medlemmar som gjort stora ideella 
insatser i styrelse, kommittéer, aktivitetsansvariga, personal på Alla Hjärtans hus och 
motsvarande. 

 

Halmstad 2021-02-03 

 

Marianne Anderson         Torbjörn Malmkvist    

 

Lennart Lindström        Gunilla Wallerot Talcoth     

 

Magnus Bruzelius            Ewa Wittzell 

 

Barnt-Olof Gottwaldsson              Kaisa Larsson    

 

Gullvi Berner       Dieter Friedrich 


