
 

 

 

Verksamhetsberättelse Klippan Västerås 2020 

           
Sara 500 medlemmen                                             Klippan möte kajen maj  

 

 
Styrelsemöte Skälby augusti  

    
 Annzo kajen                                      hälsar på Linda                 Må bra vecka 30 

 



 

 

I STYRELSEN OCH PÅ FÖRTROENDEPOSTER 
Ordförande   Annika Öhrn 
Vice ordförande  Andreas Gunnarsson 
Sekreterare   Ann-Sofie Blomberg 
Vice sekreterare  Mickael Söllvander  
Andra Vice sekreterare Sara Landgren   
Ledamot   Karin Elmlund  
Ledamot   Elin Wengelin 
Ersättare     Mikael Malmer 

 

 
FÖRENINGSLOKALEN Slottsgatan 6, 722 11 Västerås 021-12 54 89 

 
SAMMANTRÄDEN 
Styrelsen har under året haft 5 protokollförda styrelsemöten samt årsmöte i februari 2020 
 

 

HÄNT UNDER 2020 MEDLEMSAKTIVITETER  
Bad Sundinska Vreten våren 
Bad varm bassäng Lögarängen hösten  
Bingo lördagar Promenadbingo mars och september  
Disco vår och hösten 
FUB dagen Stall Klockartorp musik Johan Ljungkvist  
Må bra veckor Lagersberg  
Målardagar våren och hösten  
Promenader Elba kajen  
Styrketräning våren 
Utebadet Nya Lögarängen sommaren 
Utflykt Strömsholm   
Vattengympa våren  
 
 



 

 

 
KLIPPANS STYRELSE  
Arboga vuxenutbildning  
Konferens kryssning ”Ge makten vidare”   
Ombudsmöte Länsförbundet FUB Västmanland digitalt  
Styrelseutbildning FUB heldag  

      
Elba kajen                                           spinning                             FUB dagen  
 

SLUTORD  
Även att det var ett tufft år 2020 så hade vi ändå aktiviteter så gott vi kunde januari – mars 
och maj – november. Klippans ledamöter har under året deltagit i ett flertal radioinslag 
under året. Det har varit om stängning på daglig verksamhet, indragna kontaktpersoner på 
grund av att dom är aktiva i FUB och Klippan. Många blev uppmanade att inte ta emot 
besök i sina lägenheter på särskilda boende. Slutet av 2020 så kom ett beslut att vi inte 
längre kan träffa våra kontaktpersoner fysiskt. Styrelsen åkte tillsammans med ordförande 
i Funkisgruppen Hallstahammar till Strömsholm med guide. Det avslutades med trevlig 
eftermiddag med fika under dom stora träden. Under året har vi haft över 800 personer 
som deltagit på våra aktiviteter. Ser framemot att vi kan göra lite mer aktiviteter, 
utbildningar och föreläsningar 2021. Vi vill träffas på roliga saker.  
 
Annika Öhrn och Sara Landgren uppdrag av Klippan styrelsen.    
     

 
 

Vi samarbetar med många olika i våra aktiviteter intressepolitik 


