
Årsberättelsen för år 2016. 
 

Sidan - 1 - av - 2 - 
 

Atlas Copco Rock Drills seniorförening i Örebro, 
styrelsen lämnar härmed följande redogörelse för verksamhetsåret 2016. 
 
Styrelsens sammansättning efter konstituering. 
 
Conny Mannerstig ordförande   vald tom. 2018 års årsmöte. 
Lennart Nordlander kassör   vald tom. 2017 års årsmöte. 
Rolf Elsrud sekreterare, webbansvarig vald tom. 2018 års årsmöte. 
Lennart Edlund ledamot   vald tom. 2018 års årsmöte. 
Alf Andersson ledamot   vald tom. 2017 års årsmöte. 
Håkan Hagerius ledamot   vald tom. 2018 års årsmöte. 
Anita Müntzing ledamot   vald tom. 2017 års årsmöte. 
Göran Lofjell suppleant   vald tom. 2017 års årsmöte. 
 
Valberedning på 1 år valdes: 
Anita Stackeryd och Ann-Marie Sunneståhl. 
 
Revisorer på 2 år och 1 år valdes: 
Skall fortsättningsvis väljas på 2 år men inte med samtidig avgång. 
Clas-Göran Andersson  vald tom. 2018 års årsmöte. 
Christina Lundström  vald tom. 2017 års årsmöte. 
 
Verksamhet. 
Årsmötet ägde rum i matsalen den 8 mars 2016. 
Medlemsavgiften fastställd till 100 kronor, ingen förändring. 
 
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 etc. har dels gjorts vid de sociala träffarna. 
Revisorerna har delgivits anteckningar och protokoll om verksamheten. 
Rolf håller på med en Facebook sida som kan användas av medlemmarna, 
mer information kommer att ges av Rolf.  
 
Ekonomi. 
Firmatecknare vilka som skall disponera våra konton. 
Skall finnas med på årsmötesprotokollet. 
Ekonomi redovisas av kassören på årsmötet, liksom medlemssituationen. 
  



Årsberättelsen för år 2016. 
 

Sidan - 2 - av - 2 - 
 

Resor och studiebesök under året. 

Försommar resan den 3 juni gick till Husqvarna industri museum, med lunch i närheten.  
Vidare till Västergötland och Löfwings ateljé vid Hornborgasjön, där kaffe serverades. 
 
Engelsbergs bruk den 23 augusti med stopp i Västanfors Hembygdsgård för fm. kaffe. 
Guidning på Oljeön dit vi tog oss med färjan Petronella därefter lunch i Engelsberg. 
Hemfärden skedde genom brandområdet med stopp i Åsby Handelsträdgård. 
 
Teaterresan 19 november till Lerbäck, ”Döden på MS/Maria”. 
 
Inbjudan till jultallrik, Atlas Copco den 15 december 2016. 
Cirka 70 pensionärer tackade ja till inbjudan.  
 
Sociala träffar 
 
Under våren träffades vi varje torsdag under maj tom 15 juni på Café Skogen. 
Efter ett sommaruppehåll fortsatte träffarna från augusti till den 24 november 2016. 
Vinter uppehåll vid Café Skogen till den 12 januari 2017. 
Träffarna fortsatte därefter varje torsdag på föreningarnas Hus, Slottsgatan 18, 
under uppehållet i ”Skogen” med start 1 december enligt medlemmarnas önskemål. 
 
Slutord. 
 
Styrelsen tackar medlemmarna för visat intresse under året för våra aktiviteter. 
Vi riktar även vårt tack till Atlas Copco och för den praktiska hjälp vi fått under året. 
 
Örebro den 27 januari 2017. 
 
 
_______________________ ___________________ _______________________ 
Conny Mannerstig ordf. Lennart Nordlander kassör Rolf Elsrud sekreterare 
 
 
_______________________ ___________________ ___________________ 
Alf Andersson ledamot Lennart Edlund ledamot Håkan Hagerius ledamot 
 
 
_______________________ ___________________ 
Anita Müntzing ledamot Göran Lofjell suppleant 
 


