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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för
Stockholms Skolors Veteranförening
1 januari 2017 - 31 december 2017
organisationsnummer 802012-0773

Stockholms Skolors Veteranförening är en ideell förening med ändamål att samla medlemmarna
till sammankomster, utflykter och studiebesök. Föreningen vill också verka för att minska isoleringen
för äldre och ensamma medlemmar. Medlem i föreningen kan den bli som avgått med pension från
sin tjänst vid Stockholms skolor eller annan pensionär med anknytning till skolans verksamhet.
Sedan årsmötet 2017 har styrelsen haft följande sammansättning
Solveig Andersson (kassör)
Kerstin Boussard
Stefan Didon
Olov Eriksson
Agneta Forslund
Maj-Britt Lennström
Agneta Lydig
Lars Wassenius
Irené Oskarsson (sekreterare)
Marianne Sjöström (ordförande)
Lisbeth Sundström
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden.
Arbetsutskottet, som utgörs av ordförande, kassör och sekreterare,
har vanligen samlats 7- 14 dagar före styrelsesammanträdet.
Sedan årsmötet 2017 har valberedningen bestått av Annette Gustavsson, Martta Eklund och Bengt
Palmlöf med Annette Gustavsson som sammankallande.
Revisorer har varit Eila Karlberg och Riitta Wennberg med Marie Nehlmark som ersättare.
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Medlemsantalet var per den 1/1 2017 ….. medlemmar och per den 31/12 2017…….
Ordföranden informerar om vår verksamhet vid Utbildningsförvaltningens middag för dem som under
året avgått med pension. Föreningen har utarbetat ett informationsblad som beskriver föreningens
arbete. Denna folder delas ut vid middagen samt i andra sammanhang.
PROGRAMVERKSAMHETEN
Styrelsen arbetar med att erbjuda ett omväxlande och intressant program. Vi får också tips från
medlemmarna om lämpliga besök. Vi försöker erbjuda flera besökstillfällen, men det kan vara
svårt att i förväg bedöma intresse. Det betyder att många som anmält sig till de utannonserade
visningarna i stället erbjuds andra dagar och tider, som kanske inte alltid passar. Vi arbetar för att alla
som så önskar ska kunna komma md på önskad aktivitet.
Från och med den 1/2 2016 administreras föreningens medlemsregister med hjälp av dataföretaget
MyClub. Från och med den 1/6 2016 överfördes även hemsidan (www.skolveteran.se) till MyClub.
Vår målsättning med det nya systemet är att genom överföringen kunna förenkla och förhoppningsvis
förbättra och säkerställa de administrativa rutinerna och också anmälningsförfarandet till
programaktiviteterna.
VÅRPROGRAM 1 (jan-mars)
VÅRPROGRAM 2 (april-aug)
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HÖSTPROGRAM 1 (sept-okt)
HÖSTPROGRAM 2 (okt-dec)

CIRKELVERKSAMHETEN under år 2017
Föreningen har under detta verksamhetsår haft två litteraturcirklar, en skrivarcirkel, en frimärkscirkel
en lyrikcirkel och en Mediyogacirkel. I oktober månad hade ordförande och kassören ett möte med
cirkelledarna. Föreningen har haft som mål att öka cirkelverksamheten och hade med anledning av
det ett upprop i programmen ”Är du intresserad av att starta en cirkel i vår regi”?, vilket kvarstår även
under verksamhetsåret 2018.
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VERKSAMHETSPLAN
Styrelsen har under året utarbetat en verksamhetsplan för 2017-18.
Målen är följande: Styrelsen arbetar enligt stadgarna. Datasystem, anpassat efter föreningens behov,
Förenkling av ekonomihanteringen vid aktiviteter, Rekryteing av nya medlemmar.

LOKALER
Vi disponerar administrationslokaler i S:t Eriks gymnasium fr o m den 28 mars 2014.

EKONOMI
Se bifogade Resultat- och Balansräkning
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Vi är tacksamma för det stöd och den hjälp vi får i vår verksamhet från ansvariga på
Utbildningsförvaltningen och från vaktmästeriet.
Vi tackar också för alla vänliga kort och hälsningar från våra medlemmar.

Stockholm den 7 februari 2018
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