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Epiroc seniorförening, Örebro, med organisationsnummer 802429-9409. 
Styrelsen för seniorföreningen, lämnar följande redogörelse för verksamhetsåret 2019. 
 
Styrelsens sammansättning efter konstituering. 
 
Conny Mannerstig ordförande   vald tom. 2019. 
Lennart Nordlander kassör   vald tom. 2020. 
Rolf Elsrud sekreterare, webbansvarig vald tom. 2019. 
Lennart Edlund ledamot   vald tom. 2019. 
Göran Lofjell ledamot   vald tom. 2020. 
Håkan Hagerius ledamot   vald tom. 2019. 
Anita Müntzing ledamot   vald tom. 2020. 
Christer Pettersson suppleant   vald tom. 2019. 
 
Valberedning på 2 år valdes: 
Skall väljas på 2 år men inte med samtidig avgång. 
Sven-Olof Nyström. vald tom. 2020. 
Ann-Marie Sunneståhl. vald tom. 2019. 
 
Revisorer på 2 år valdes: 
Skall väljas på 2 år men inte med samtidig avgång. 
Clas-Göran Andersson  vald tom. 2020. 
Christina Lundström  vald tom. 2019. 
 
Verksamhet. 
Årsmötet ägde rum i Epiroc matsalen den 5 mars 2019. 
Hemsidan har fått en flik Galleri där foton kommer att infogas. 
Medlemsavgiften för 2019 var fastställd till 100 kronor, ingen förändring till 2020. 
 
Styrelsemöten etc. 
Konstituerande möte hölls direkt efter årsmötet. 
Styrelsen har varit samlad till möten vid Atlas Copco och dels vid café Skogen. 
Planering av resor, önskemål etc. har dels gjorts vid de sociala träffarna. 
Revisorerna har delgivits anteckningar och protokoll om verksamheten. 
 
Ekonomi. 
Firmatecknare vilka som skall disponera våra konton, har varit ordförande och kassören. 
Skall finnas med på årsmötesprotokollet. 
Ekonomin redovisades av kassören på årsmötet, liksom medlemssituationen. 
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Resor och studiebesök under året. 
Försommar resan den 27 maj till Visingsö med stopp vid Motala motormuseum där vi serverades 
kaffe och smörgås samt en kort tur i museum på egen hand.  
Vidare till Gränna och en kort färjetur till Visingsö, och en guidad tur med remmalag. 
Lunchen intogs även här på ön. 
Hemresan gick via Borensberg för ett stopp där vi fick kaffe och smörgås etc. innan hemfärden. 
 
17 juni hade vi en guidad visning av Epiroc nya kontorsdel och verkstad. 
 
Sensommar resan den 28 augusti till Cesarstugan Östra Tunhem. 
Förmiddagsstopp vid Götala herrgård för kaffe och fralla. 
Därefter vidare till Cesarstugan. 
Vi tillbringade c:a 4 timmar med guidning vid Cesarstugan, mycket intressant. 
Vi åt även en lunchbuffé här. 
Vidare till Karlsborg fästning och en rundtur med bussen, 
Em. kaffe vid ”Skomakarn” i Karlsborg. 

Teater besök i Lerbäck den 28 november där ”Starkare än döden” spelades. 
Vi serverades även spansk inspirerad, trerätters meny vid teaterbesöket. 
Kurt Påhlsson buss körde oss. 
 
Inbjudan till jultallrik, Epirock den 18 december 2019. 
 
Sociala träffar 
Under våren 2019 träffades vi varje torsdag från den 17januari tom 13 juni på Café Skogen, 
då ett sommaruppehåll gjordes fram till den 8 augusti. 
Sociala träffarna avslutades den 28 november för ett vinteruppehåll. 
Träffarna återupptas den 16 januari 2020. se även hemsidan för information. 
www.avos-seniorerna.se 
 
Slutord. 
Styrelsen tackar medlemmarna för visat intresse under året för våra aktiviteter. 
Vi riktar även ett stort tack till Epiroc, för den praktiska hjälp vi fått under året. 
 
Örebro den 28 januari 2020. 
 
_______________________ ___________________ _______________________ 
Conny Mannerstig ordf. Lennart Nordlander kassör Rolf Elsrud sekreterare 
 
_______________________ ___________________ ___________________ 
Göran Lofjell ledamot  Lennart Edlund ledamot Håkan Hagerius ledamot 
 
_______________________ ___________________ 
Anita Müntzing ledamot Christer Pettersson suppleant 

 


