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Verksamhetsåret 2020 
Syfte och organisation 
Organisationens syfte (§ 2 i stadgarna) och verksamhetsidé har uppfyllts väl. 

 

Årsmöte 
Enligt våra stadgar, § 6 skall årsmöte hållas före mars månads utgång. På grund av 

rådande restriktioner på grund av Coronaviruspandemin har styrelsen beslutat att 

förlägga årsmötet till september 2021. 

 

Coronaviruspandemi – Covid 19 
Coronavirusutbrottet 2020–2021 i Sverige är en del av den pågående pandemin av 

sjukdomen covid-19, en sjukdom som orsakas av viruset SARS-CoV-2. 

 

11 mars 2020: Alla folksamlingar och sammankomster med över 500 deltagare, 

inklusive kultur- och idrottsevenemang, förbjöds tills vidare. 

 

29 mars 2020: Förbudet förändrades till att från 29 mars 2020 omfatta alla allmänna 

sammankomster över 50 personer. 

 

14 november 2020: Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att 

förhindra smitta av covid-19. De innebär att alla i samhället har en skyldighet att vidta 

åtgärder för att förhindra smittspridning. 

 

24 november 2020: Allmänna sammankomster begränsades ytterligare 2020 då endast 8 

personer får delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.  
 

10 januari 2021: En tillfällig covid-19-lag infördes som ger myndigheterna möjlighet att 

införa begränsningar för både verksamheter och platser. Lagen ger möjlighet att 

begränsa storleken på folksamlingar och att stänga serveringsställen. Lagen gäller fram 

till 30 september 2021. 

 

Årsmöte 2020 
Årsmötet gällande verksamhetsåret 2020 hölls den 12 mars 2020 på Brux Konferens 

och 52 medlemmar deltog. Mötesordförande var Gösta Gustafsson. 

 

Styrelse  
Lars-Åke Larserud valdes till ordförande ett år, 2020. Karin Nordin valdes till vice 

ordförande. 

 

Ing-Marie Nilsson, Elly Gunnarsson, Margita Åberg och Sten Nordström omvaldes för 

perioden 2020 – 2021. Elsy Sjöberg nyvaldes som fyllnadsval ett år, 2020, efter Eva 

Mörtberg. 

 

Styrelsen fick följande utseende: 

Lars-Åke Larserud, Elsy Sjöberg, Ing-Marie Nilsson, Elly Gunnarsson, Ginger Wedin, 

Margita Åberg, Karin Nordin, Erik Hägglund, Sten Nordström. 

 

http://www.seniorovik.se/
mailto:kontakt4@seniorovik.se
mailto:ekonomi4@seniorovik.se
https://sv.wikipedia.org/wiki/Coronaviruspandemin_2019%E2%80%932021
https://sv.wikipedia.org/wiki/Covid-19
https://sv.wikipedia.org/wiki/Virus
https://sv.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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Föreningen bildades den 19 maj 2014. 

Programråd 
Ginger Wedin, sammankallande, Margita Åberg, Karin Nordin, Sten Nordström, Erik 

Hägglund och Lars-Åke Larserud. 

 

Valberedning  
Maud Bjuggstam och Karin Nordin. 

 

Revisorer 
Leif Dahlberg och Hans Olovsson. 

 

Verksamhet 
Styrelsen har sammanträtt vid sex tillfällen och även programgruppen vid ett antal 

tillfällen under verksamhetsåret. 

 

Medlemsutveckling 
Antalet medlemmar under året har varit 368. 

 

 
 

  

http://www.seniorovik.se/
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Medlemsavgifter 
Vid ett styrelsesammanträde 2020 (eftersom årsmötes inställdes) beslutades om 

oförändrad medlemsavgift 100 kr för kommande verksamhetsår, men på grund av 

inställda föreläsningar med mera beslutade styrelsen vid ett sammanträde den 13 augusti 

2020 att halvera medlemsavgiften för verksamhetsåret 2021 till 50 kr. 

 

Föreläsningar 

 

Ekonomi 
Föreningens ekonomi har fortsatt varit tillfredsställande. Föreningens ansökan om ett 

”föreningsbidrag enligt norm” från Örnsköldsviks kommun beviljades. 
 

Övrigt från diariet 
• Meddelanden till medlemmarna har sänts vid nio tillfällen. 

• Ansökan om föreningsbidrag från Örnsköldsviks kommun gjordes och beviljades. 

• Inbjudan från Umeå universitet om deltagande i en forskningsstudie för att förebygga 

fallolyckor. ÖSU tackade nej. 

• Nationell samordningskonferens i Visby 2020. ÖSU tackade nej till deltagande. 

Konferensen ersattes med en digital konferens, vilken leddes av Uppsala 

Senioruniversitet, och i vilken representanter för ÖSU:s styrelse deltog. 

• Lexicon erbjöd webbaserad bridgeutbildning hösten 2020, som dock inte blev av. 

• Enkät från Örnsköldsviks kommun angående Coronasituationen. Enkäten besvarades 

av ordföranden. 

  

Föreläsare Ämne 

Philip Näslund 

Miljövetare, projektledare 

vid Umeå kommun 

Den hållbara staden och vi som bor i den. 

Åsa Wikforss 
Professor i teoretisk filosofi 

vid Stockholms universitet, 

filosof och författare. 

Alternativa fakta. 

Staffan Laestadius 

Prof. emer. i industriell 

utveckling, KTH 

Klimatet och omställningen. 

http://www.seniorovik.se/
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Föreningen bildades den 19 maj 2014. 

Underskrifter 
 
 ................................................................................................................................................................................................................  

Karin Nordin  Elsy Sjöberg 

 

 
 ................................................................................................................................................................................................................  

Ginger Wedin Ing-Marie Nilsson 

 

 
 ................................................................................................................................................................................................................  

Margita Åberg Elly Gunnarsson 

 

 

 
 ................................................................................................................................................................................................................  

Erik Hägglund  Ginger Wedin 

 

 
 ................................................................................................................................................................................................................  

Sten Nordström  

 

 

 

Örnsköldsvik den 18 augusti 2021 
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