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Medlemmar

Börje Andersson, Alingsås
Ejne Frelen, Alingsås
Ida Werner, Alingsås
Christer Gustafsson Alingsås
Henrik Olsson, Alingsås
Berit Olofsson, Alingsås
Lars Olofsson, Alingsås
Åke Aronsson, Alingsås
Carin Holmstrand, Borås

Jonas Pedersen, Alingsås
Lars-Gunnar Nordström, Sjövik
Göran Jansson, Alingsås

Else-Britt Carrgård
Tommy Grapenholm
Orvar Persson, Alingsås

Den 1 januari hade föreningen 211 personliga medlemmar plus en medlemsförening.

Den 31 december hade föreningen 200 personliga medlemmar plus en medlemsförening.

Under året har ett antal medlemmar lämnat föreningen medan nya tillkommit. En medlem har tyvärr
avlidit. Medlemmar som lämnat föreningen har som orsak angett åldersskäl eller engagemang i
andra föreningar. I några fall har styrelsen beslutat om uteslutning p.g.a. obetald medlemsavgift. För
första gången nödgas vi konstatera en nettominskning av antalet medlemmar. Detta kan sannolikt
förklaras med att planerade publika aktiviteter fått ställas in vilket mera beskrivs under rubriken:
Genomförda aktiviteter

Sammanträden och möten

Under året har styrelsen haft två protokollförda sammanträden. Styrelsen har även tagit ett antal
beslut per capsulam vilka kommer att noteras i protokoll då styrelsen åter kan samlas till
sammanträde. De flesta beslut har gällt att ställa in publika aktiviteter på grund av den pågående
pandemin.

Årsmötet hölls i parkkafeets utomhusdel den 28 maj i närvaro av 19 medlemmar och är också
protokollfört. Protokollet distribuerades ut med medlemscirkulär 7 till medlemmar som anmält e-
postadress medan de som får vanlig frimärkspost erbjöds att rekvirera protokollet.



Medlemscirkulär
Styrelsen har under verksamhetsåret sänt ut 7 st medlemscirkulär.

Genomförda aktiviteter
På grund av den pågående coronapandemin har styrelsen efterhand nödgats att ställa in planerade
aktiviteter. Den enda publika aktivitet som styrelsen bedömde kunna genomföras på ett
"smittsäkert" sätt var tipspromenaden som hölls söndagen den 13 september. Tyvärr var
vädergudarna då inte särskilt samarbetsvilliga vilket starkt begränsade deltagarantalet.

Övrig verksamhet
Vid ett antal tillfällen under augusti månad samlades representanter för styrelsen och andra
medlemmar för ogräsbekämpning av grusytorna i Parken och den 23 nov. var det ett glatt gäng av
styrelserepresentanter och andra medlemmar som tog ned järnbågarna med kulört belysning för
renovering. Bågarna skall blästras, målas och förses med ny kulört led-belysning och markfästena
skall bytas ut. Ett arbete som bekostas av Alingsås kommun. Kommunen har också under senhösten
låtit lägga om taket på restaurangbyggnaden så att takläckage nu är ett minne blott. Reportage om
detta fanns i Alingsåstidningen den 28 nov.

Slutord
Ar 2020 präglades hela samhället av den förlamande coronapandemin som när detta skrivs
fortfarande pågår. Föreskrifter och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten angående
folksamlingar skärptes efterhand för att hindra smittspridning. Det är inte bara vår förenings
verksamhet som fått ställas in utan samma har drabbat alla evenemang i hela landet.

För att kunna uppträda som en tung intressegrupp för Parken är det av vikt att föreningen
representerar många medlemmar. Medlemsvärvning är därför en lika prioriterad uppgift för både
styrelsens ledamöter som varje enskild medlem. Som redovisats ovan har medlemsantalet minskat
något under året. En förening av vår storlek får naturligtvis räkna med en viss omsättning i
medlemsstocken. De publika arrangemang som genomförts tidigare år har varit bra plattformar för
medlemsrekrytering men som av ovan angivna skäl inte kunnat genomföras vilket då visat sig i ett
viss nettominskning. Vi hoppas att de nu pågående vaccineringsprogrammen skall få pandemin att
avklinga så att vår programverksamhet kan komma igång igen. Styrelsen följer uppmärksamt
utvecklingen och kommer att lägga upp en programplan när pandemirestriktionerna tillåter sådana
folksamlingar som våra publika program brukar dra till sig.

Alingsås i februari 2021
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