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År 2018 ar fiircningeos 2Ge itr och medkmsaaulet har uadet fuet yadt 1350 st

ÅrtdkosaauktttBe"på så&sivå berc(md s6rsta saadilhetpå attvibar ettattaktiw
Pq;ram som tilltalar m4rB".
Ptogqmgruppeohar som vanligtgiort ett gott iobb och u6udet av aktiviteter bar haft stot
bred{ md sårgoch musik, trrdisoirylt, dågsfiesor och §etdagsoesor.

F& ett nirrra n g'a aktiviteer md särskih s6rr ul4rctrtning så har tnlnedsrnöene samlet ca 200
deheg1tc pcr tillfftle. Vilkctisn€bär AnO dcltagale, sctt övethcla åtet
Gymmscfrerr har lraft ca ?0 delteg.te per vecka, vilket g€r 1680 deltagutilAkn övcr årct'
Åndra aktivitcm medstonuppshrtninghatv"arit Boxli€Brid5, Goasta, Saryruppen
Huohq Ålademiboehanddn, så ec-degstesot till rrädi$ande sevädheter.
FArestalLdngen "Da;rrid Carbe med gäset på ltrmecs blev en höidale med 340 dclt-g"re.
Tearecresmvar oc|.s, väHigt uppsbttedc. §mct&dmstwn därvi Sg " Så som i tlimmdenx
fck dut&s. Åveo resn til[öoköpitrg där yi såg " Oa åe Town" ver ftllsatt, liksom
"HemligaRcsaa' ocä båtresao ti[ Smqgeo.

Vi anodnade ochsåenmycketuppskattndrcsatill§@ fö(alh§raltimärer, sm strÄlletupp
ft föteoiryea"

Udet 2018 samhdedia 1ryat till Barncardodeq Bådfu bamea ochJonrefmdeo-
Dctta iabnirrgrde oult ca 30.000 hr..

Eådrod'Årets överskott 7e80 k, r,obnseeas i nyräkning

Stytelseo har ,,nder äret baft 10 pnookolffinda samrnantråden och har bestått ev oodansdeode

STECR Srrn' Srmsoo, StureJes"in& Irga-Lise Cadssosr Eva§tina Srcnsson, kif
Isalsson, Regoar Holgemsor, Ittarita Olsson-

O\nig1 vrlde funktiooärcc

rutryry: Iilarita Olsson, rgema. Biörtluad Ba$m Lidbeg Bagt Bfilov,
rflirn Olssoq ttfacita Pemssoo, Iats Thömqvist och IngdaJobansson

Boinr, W?lffi R.a§ Camoeflo, Gunnar Claesson

VdMrritg tXf hndqyist, Inger Vdftaaodt och Mooika Olo6son

Ånalet mdlemmat hrlhr *tg på co iäon oitxä', Ca 14O0 st och ambitioncma 6r kommasde fu Ar
ett i l@ gced vc*e frr att vått pogam Hir attrahiva hogmrynryp och stFelsc skall sc rin ert
d€t alffi §nns ettuöu4 som @odoset öoshemilen frin så sm dd som @t av våra
medleinrrlr.

§tpcls€o tackff medhmmame fi( viset intlesse 6rvåae 6lib{'tangetn*rlgach @las på eotika
god uppshtniog tilt komoende alcivim.

Otdfimndea riktor ctt specidhacL till alle rredsibctere i styndsen, pnqgtemgruppes och ella
övrigq "aktiva-aktiva",

Du slsll veta art §t Du har vadtyikb fi( AKII\IA SENIORER KTJNGÅLV-

S§reben


