Aktiva Seniorer i Kramfors
Nästa träff
Nästa träff blir måndagen den 16 mars 2020 kl 12.00 på Mariatorget i Kramfors. Då pratar Marja
Edman och Mia Karlsson om Höga Kusten – Sveriges snabbast växande destination.

Referat från årsmötet den 17 februari 2020

Ordf. Ralf Lundqvist hälsade 131 medlemmar välkomna till årsmötet den 17 februari. Därefter
lämnade han över ord och ton till Anders Sundberg på dragspel och basisten Karl Göran
Hammarberg. Vi fick lyssna till ett antal kända låtar av bl.a. Andrew Walter och Monica
Zetterlund. Efter rungande applåder och på begäran ”Novelty Accordion” tackade Ralf för
fantastisk underhållning.
Därefter gympa med Birgit och sedan kaffe, smörgåsar och gokaka.
Efter det vidtog årsmötesförhandlingar med Birger Söderström som ordförande och Christina
Mikaelsson som sekreterare. Vår kassör Yvonne Olsson redogjorde för den ekonomiska
ställningen och övrigt fanns att ta del av i verksamhetsberättelsen som fanns utlagd på alla bord.
Allt godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Val förrättades enligt valberedningens
förslag.
Birger avtackade valberedningens Ove Andersson och Stig Sundell, styrelseledamot Bo Fröberg
samt Ralf Lundqvist som efter 14 år som föreningens ordförande lämnar över stafettpinnen till
Bertil Wiklund.
Ralf tackade Birger Söderström för väl genomförda mötesförhandlingar, önskade nya styrelsen
lycka till och tackade för fint samarbete under alla år i styrelsen.
Stort tack till kaffegruppen och alla som kommit till mötet.

Referat från månadsträffen den 20 januari 2020

Nytt år och första månadsträffen hölls den 20 januari. 124 medlemmar hälsades välkomna av
ordförande Ralf Lundqvist.
Parentation hölls över fyra medlemmar som lämnat oss under året. Birger tände ljus, Ralf läste en
dikt och vi mindes dem under ett tyst minut.
Därefter lämnade Ralf över ordet till dagens gäst Gittan Linnarsson som berättade och visade
bilder från sin resa till Yttre Hebriderna. Hon talade om att hon hade fascinerats av dessa öar efter
att ha läst ett antal kriminalromaner av Peter May, där flera av dem utspelas på Hebriderna.
Ögruppen ligger utanför Skottlands västkust och tillhör Storbritannien. Öarna indelas i Inre och
Yttre Hebriderna där Yttre Hebriderna är älskade för sina vilda kuster och fantastiska
naturskönhet. Varje ö har sin speciella särart där Isle of Lewis, som är den största ön i Ytter
Hebriderna, är känd för sina raukar och grottor och Isle of Harris är berömd för tweed av högsta
kvalitet. Majoriteten på öarna talar skotsk gaeliska som modersmål. Landskapet är väldigt kargt,
inga träd, men torv, ljung, gräs och lite blommor. Storneway är enda staden på ön. Sparsamt med
vilda djur, däremot finns fler får än människor på öarna. De flesta utanför staden har sina egna får
och många hus har en remsa land framför eller bakom huset i st. för en trädgård, där fåren går.
Stränderna ser väldigt olika ut, en del kilometerlånga kritvita sandstränder med turkosblått vatten
som fått sin färg av krossat snäckskal som ligger på havsbotten och vissa med branta klippor och
stup.
Efter en intressant förevisning tackade Ralf Gittan och överlämnade i sedvanlig ordning en burk
honung. Därefter var det dags för gympa med Birgit och kaffe med goda smörgåsar. Lottdragning
med glada vinnare och särskilt tack till kaffegruppen.
Bowling, bok-, sång-, musik- och skrivarcirklar samt stickcafé börjar igen efter uppehållet.
Avslutningsvis tackade Ralf alla som kommit till mötet.

