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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2006-01-01 - 2006-12-31

Styrelsen har under året hållit 12 möten på Eggeby Gård i Spånga. 

Årsmötet hölls 2006-03-23 i Bolindermuséet  i Kallhälls Folkets Hus med 55 medlemmar
närvarande. Ett uppskattat föredrag hölls av Ove Eriksson, som berättade om S:t Jude 
Medicals verksamhet.

Klubben har för närvarande 250 medlemmar.

Styrelsen har under året arrangerat
 en endags resa med buss och båt till Åland den 20/5, vilken tyvärr fick inställas på

grund av för få anmälningar.
 ett besök på Jazzens Museum i Strömsholm med konsert av Tuxedo Jazzband den 

27/8, vilken också ställdes in på grund av för få intresserade. Delar av styrelsen 
åkte på eget initiativ till konserten.

 klubbmästerskap i golf, vilket också ställdes in på grund av för få deltagare
 återigen en välbesökt höstfest på Bällstabro Värdshus den 9/11 med 145 

deltagare, varvid en enkät delades ut där medlemmarna fick tala om vilka 
aktiviteter de vill att styrelsen ska anordna.

 operettföreställning "Viktorias Husarer" på Boulevardteatern den 25/11, som 
också fick ställas in.

Därutöver har styrelsen bl a
 haft kontakter med Siemens Veteranklubb för att utröna om intresse finns för 

gemensamma aktiviteter. Resultatet blev att detta inte är aktuellt för tillfället.
 deltagit i Järva Folkets Parks årsstämma 
 skickat ut inbjudningsbrev för att värva fler medlemmar
 diskuterat kommande programverksamhet
 arbetat med klubbens matrikel

Vi har under året erhållit ett uppskattat ekonomiskt stöd från Siemens AB på kr 15.000:-  
som i huvudsak användes till att subventionera höstfesten.

Styrelsen tackar för det gångna året och önskar klubben och den nya styrelsen lycka till! 
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