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1. SYFTE MED LOKALFÖRENINGENS VERKSAMHET
•

Att motverka social isolering och utsatthet hos ensamstående föräldrar och deras barn
genom att skapa kontaktytor och forum för gemenskap.

•

Att stödja, stärka och synliggöra ensamstående föräldrar och deras barn.

2. VERKSAMHETSMÅL FÖR ÅRET
Angiven målgrupp i verksamhetsplanen 2021: Alla föräldrar som är ensamstående i någon form och
deras barn – oavsett kön, sexualitet, etnicitet, samhällsklass eller bakgrund.
Verksamhetsmålen för lokalföreningen under 2021 var att:
•

Fortsätta att växa som förening.

•

Bedriva utåtriktad verksamhet i centrala Stockholm.

•

Ordna frekventa öppna nätverksträffar med olika teman på Sofia öppna förskola, med samtal, pyssel,
musik och föreläsningar.

•

Ordna en dagsutflykt för målgruppen med småbarn.

•

Ordna en dagsutflykt för målgruppen med ungdomar.

•

Ordna parkträffar under sommaren.

•

Ordna en picknick 6 juni i Rålambshovsparken.

•

Ordna studiecirkel om barn på nätet.

•

Ordna regelbundna mindfulnessträffar med fokus på self-compassion.

•

Ge kvalificerat stöd i form av gruppcoaching på temat ledarskap i föräldraskapet, med extern
samtalsledare, under våren, i samarbete med Dana Care & Coaching och Nanaz Fassih.

•

Ordna en HLR-kurs till symbolisk kostnad för alla medlemmar med certifierade externa instruktörer
med fokus på stora barn och vuxna.

•

Ordna två sommarläger.

•

Ordna gemensamt midsommarfirande.

•

Ordna gemensamt julfirande på Skansen på julafton.

•

Ordna utflykt till Fjärdlång.

•

Ordna skogsvandringar.

•

Arrangera en föreläsning om Lekens betydelse.

•

Ordna träffar för föräldrar med bebisar.

•

Förankra verksamhet och nätverk i Rinkeby-Kista stadsdelsområde/Fokusområdet Kista-Järva.

•

Ordna minst ett medlemsmöte för att hämta in synpunkter och önskemål kring föreningens
verksamheter. Ej att förväxla med föreningsårsmöte.

•

Bekosta en kurs i styrelsearbete för alla ledamöter alternativt delta i Riksförbundets kurs.

•

Bekosta en kurs i valberedningsarbete för valberedare alternativt delta i Riksförbundets kurs.

Electronically signed3/ Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/9bdd9711-c30e-4d86-873c-1b52ad6a9583

www.vismasign.com

•

Granska medlemsregistret sett till antal medlemmar och kontaktuppgifter med målet adekvat
medlemstatus samt tillhörande kontaktvägar.

•

Rekrytera fler frivilliga och aktiva volontärer som kan avlasta styrelsen och kansliet.

•

Genomföra minst en medlemsundersökning för att hämta synpunkter och reflektioner på föreningens
verksamhet.

•

Samarbeta med andra föreningar.

Under 2021 har föreningen lyckats helt eller delvis med 22 av dessa 26 mål - några av målen gick inte att
genomföra helt pga pandemin (bl.a. medlemsmöte).
Angiven metod i verksamhetsplanen:
Föreningen arbetar enligt principen hjälp till självhjälp, genom att frekvent skapa olika typer av
kontaktytor och möjliggöra utbyte mellan medlemmar. Föreningen har ökat sitt fokus på att ta in
kompetens utifrån, som på ett kvalificerat sätt kan stärka ensamma föräldrar i föräldrarollen.
Vid föreningens alla aktiviteter medverkar en eller flera styrelseledamöter för kontinuitet och kvalitet.
Föreningen hyr lokaler lämpliga för aktiviteterna och skapar ramar för nätverkande, gemenskap, samtal
och lärande, i öppna och slutna grupper. För aktiviteter som riktas till bara föräldrar, som föreläsningar,
mindfulness och samtalsgrupper, anlitas barnvakter som tar hand om medföljande barn.
Från stiftelser och fonder söks bidrag för att genomföra utflykter och läger. En deltagaravgift tas även ut
av deltagarna. Avgiften återbetalas vid avanmälan, om platsen har gått till annan deltagare. Avgifterna
differentieras utifrån inkomst, enligt Stockholms stads riktlinjer, så att familjer med låg inkomst får del av
bidragsmedlen i första hand.
Styrelsen följer de mål som årsmötet har beslutat och ser till att aktiviteter som medlemmarna
efterfrågar genomförs, i mån av resurser.
För information och kommunikation används hemsidan, en mejlfunktion via medlemsregistret samt
Facebook-sidor och Instagram.
Föreningen inhämtar utvärderingar från deltagarna efter alla utflykter och läger. Svaren är viktiga då vi
vill ha medlemsnära aktiviteter. Styrelsen utvärderar och följer upp verksamheten vid varje styrelsemöte
och ser till att verksamhetsplan och budget följs.
Till varje årsmöte sammanställs verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och årsrevision. Under
våren sker också återrapportering av föreningsbidraget till Stockholms stad.

___________________________________________________________________
Stockholms Makalösa Föräldrar
Klara Södra kyrkogata 20, 111 52 Stockholm
Tfn 070 978 76 93 * stockholm@makalosa.org * www.stockholmmakalosa.se
Org.nr.
802408-9032
* PGunderskrevet
1235967-5
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats
/ Elektronisk
signert / Elektronisk
https://sign.visma.net/sv/document-check/9bdd9711-c30e-4d86-873c-1b52ad6a9583

www.vismasign.com

3. RESULTAT
3.1. Administration och organisation
3.1.1. STYRELSENS INTERNA VERKSAMHET - VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelsen arbetar ideellt och består av ensamstående föräldrar. Styrelsen har under 2021 haft 12
protokollförda möten, inklusive ett konstituerande möte. Lokalföreningens årsmöte ägde rum den 28
februari 2021, mötet genomfördes digitalt pga den pågående pandemin och dess restriktioner.
Styrelsemedlemmar har hållit i nätverksträffar och flertalet aktiviteter under året. Styrelsens
medlemmar har även varit ledare för läger och utflykter. Styrelsemedlemmarnas kunskap och kompetens
inom olika områden har varit mycket värdefull och utvecklande för föreningen. På så sätt har
medlemmarna fortsatt haft socialt stödjande och kontaktskapande aktiviteter att välja emellan.
Under året har förändringar i styrelsen uppstått då kassören Carola Forsberg och suppleanten Petra
Karlsson avgick. Ledamoten Mia Hall valdes in som kassör 2021-09-16, för uppdraget under 2021. Anna
Sandström och Deka Isse adjungerades av styrelsen 2021-10-14.

3.1.2. ANSTÄLLD PERSONAL OCH KANSLILOKAL
Styrelsen har arbetsgivaransvar för en anställd samordnare Anja Barke som arbetar 50%.
Samordnarens uppdrag är att i samråd med styrelsen:
- planera, samordna och administrera lokalföreningens olika aktiviteter
- marknadsföra och informera om verksamheten genom olika kanaler
- medverka i föreningens utveckling
- skriva bidragsansökningar
- ta hand om föreningens bokföring
- administrera aktiviteter, läger och utflykter
vara mötessekreterare under styrelsemöten

För samordnaren gäller varierande arbetstider och närvaro på styrelsemöten som är förlagda till
vardagskvällar eller helger. Styrelsens ordförande har under året haft personalansvar och skött kontakten
med den anställda via mejl, sms, telefon samt arbetsmöten vid behov.
Samordnaren stöttar föreningens aktiviteter på flera olika sätt:
- letar efter lämpliga lokaler för återkommande träffar och sköter bokningen av lokaler
- utannonserar träffarna via hemsida, Facebook, Instagram och medlemsutskick
- tar emot och registrerar deltagaranmälningar
- informerar ensamstående föräldrar om de planerade aktiviteterna
- tipsar om externa erbjudanden och aktiviteter som kan vara av intresse för ensamstående.
Bokföring, fakturahantering och utbetalningar av utlägg har skötts av samordnaren, som även ansvarat
för att förse kassören med underlag.
Lokalföreningen har under 2021 fortsatt att hyra en kontorsplats och del i ett förråd av på Klara Södra
Kyrkogata 20 av hyresvärden Stockholms godtemplares första byggnadsförening.
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3.1.3. ANSÖKTA MEDEL
StMF fick för 2021 fortsatt verksamhetsbidrag från Stockholms stad på 310 000 kr. Bidraget finansierar
lokalhyra och lön till en deltidsanställd samordnare samt andra kostnader som ekonomihantering och
nätverksträffar. Styrelsen har sedan flera år tillbaka sökt förhöjt verksamhetsbidrag för att kunna öka
samordnartjänsten till heltid. Bidraget har dock förblivit oförändrat.
Samordnaren har i nära dialog med ordförande och kassör skrivit bidragsansökningar till utflykter och
läger. Nedan listas de ansökningar som gjorts inför och under 2021.
Ansökta medel som söktes 2019 för 2021
• Stockholms stads verksamhetsbidrag för 2020 och 2021. Bifall i december 2019, 310 000
kronor per verksamhetsår.
Ansökta medel som söktes 2020 för 2021
• Kronprinsessan Margaretas Minnesfond för sommarläger på Björkögårdens lägergård. Bifall i
februari 2021 om 90 000 kronor.
• Oscar Hirsch minne, ansökan om 30 000 kronor för Skidresa 2021 och 62 000 kronor för
Retreat 2021, avslag på båda.
• Åke Wibergs Stiftelse ansökan till besök på 4H-gårdar under 2021-2022. Bifall om 10 000
kronor.
• Kungl. Sällskapet Pro Patria, ansökan till Skidresa 2021. Bifall om 30 000 kronor.

Ansökta medel som söktes 2021 för 2021
• Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne. Bifall maj 2021 om 20 000 kronor till utflykt
till Sala Silvergruva med målgruppen stora barn och 15 000 kronor till dagsresa till Parken
Zoo för yngre barn.
• Stiftelsen Prins Carl-Gustaf för skidresa till Kungsberget i december 2021. Bifall i oktober
2021 om 20 000 kronor.
• Stockholms Fjällkoloniförening för sommarläger på Björkögårdens lägergård. Bifall i maj 2021
om 10 000 kronor.
• Åhléns-stiftelse för sommarläger på Björkögårdens lägergård. Bifall i mars 2021 om 40 000
kronor.
• Bidrag till sommarläger på Fjärdlång från Riksförbundet 30 000 kronor.
• Bidrag och ekonomiskt stöd från Riksförbundet till aktivitetskostnader under 2021, 46 417
kronor (till bland annat sommartältning, höst- och jullovsaktiviteter).
Ansökta medel som söktes 2021 för 2022
•
•

Stockholms stads verksamhetsbidrag för 3-årsperiod 2022-24. Bifall i december 2021,
310 000 kronor per verksamhetsår.
Oscar Hirsch minne, ansökan om 25 000 kronor dagsutflykt till Siggesta Gård. Bifall i
december 2021.
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3.1.4. UTVECKLINGEN AV INTERN ORGANISATION
Ett fortsatt omfattande ideellt engagemang har styrelsen haft under 2021. Detta år har fortsatt att
präglas av pandemin och vår verksamhet behövde göra många anpassningar och förändringar för att
kunna erbjuda aktiviteter som följer restriktioner men ändå erbjuder forum för gemenskap. I mars 2021
genomfördes även en kortare styrelseutbildning digitalt där vi fick stöd från Sensus att bl.a. gå igenom
vårt uppdrag, styrelsens engagemang, det gemensamma ansvaret och rollfördelningen. Representanter
från styrelsen deltog även i en utbildningshelg arrangerat av Riksförbundet på Siggesta Gård i oktober
samt datahelg på Långholmen i november.
3.2. Verksamhet
3.2.1. NÄTVERK OCH FRISTÅENDE TRÄFFAR
Föreningens verksamhet består av nätverksträffar, utflykter, fristående aktiviteter och återkommande
traditioner, bland annat i samband med lov och storhelger.
En del av aktiviteter ställdes tyvärr in pga pandemin, bl.a. medlemsmötet, några av nätverks- och
bebisträffar på Sofia. Vi har istället planerat en månad i taget för att inte behöva ställa in lika mycket som
det första ”pandemiåret” samt planerat lite spontana träffar och en del digitala föreläsningar. Vi har fått
bra feedback från medlemmarna som uppskattar att det finns alternativ för gemenskapskapande och
samtalsforum i en tid präglad av social isolering och ökad ekonomisk utsatthet, även om det blir mer
digitala träffar ibland.
Under 2021 har vi kunnat erbjuda våra medlemmar följande aktiviteter:
Inomhus:
16/10 Bebisträff med babymålning på Sofia
16/10 Besök på Postmuseum
17/10 Bowling med barn 10 +
30/10 Bad och fika i Åkeshov
2/11 Höstlovsklättring
4/11 Bowling med barn 4-9 år
5/11 Teaterbesök på Stadsteatern med en föreställning "Ögonblicket"
6/11 & 18/12 Var snäll mot dig själv – mindfulness och self-compassion på
Sofia Öppna Förskola
6/11, 20/11 & 18/12 Nätverksträff med fika och pyssel på Sofia Öppna Förskola
14/11 Träff på Naturhistoriska Riksmuseet
20/11 Studie- och yrkesvägledning
27/11 ”Riskfaktorer för oro och ångest hos barn” – ett seminarium med Nanaz Fassih
28/11 Nätverksträff med fika och spel i Kista
12/12 Julträff med pepparbak på Sofia
27/12 & 30/12 Klätterskola med fika
29/12 Besök på Naturhistoriska Riksmuseet med film på Cosmonova & fika
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Digitalt via Zoom, FB-sida och FB-grupp/brevutskick:
Gemensamma ”biobesök” via SF Anytime där vi såg Scoob, Trolls 2 och Den stora stygga räven
Pysselbrev inför Alla Hjärtans Dag och Påsk
2 omgångar av Skräpplockarbingo
Väx med Makalösa - Brevutskick med olika fröer som
barnen odlade hemma
Digitala Bokläsningar via vår FB-grupp: Grodan och
Kärleken, Grodan blir glad, Grodan och Främlingen,
Påsksaga & Påsk i Bullerbyn
Digital Påskpromenad & Påsk 5-kamp med priser via
post

Digitala föreläsningar med Nanaz Fassih: "Kom närmare din tonåring" 23/2, "Gott bemötande i nära
relationer" 11/3, "Föräldrar med ensamt ansvar" 2/11 & 7/12
20/2 Babyträff via vår FB-grupp
23/3 Föreläsning om Lekens Betydelse med Ylva Andersson
27/4 En digital träff med föreningen Treskablinoll
18/5 Författarträff med Lisa Mannberg som skrivit boken Lek istället för bråk
Utomhusaktiviteter:
24/4 & 14/5 Makalös Motion och Lek i Björkhagen
2/5, 30/5, 11/9 & 24/10 Makalösa vandringar och morsdagsfirande i
Ursvik
15/5 Nätverksträff i Parkleken Forsängen, Farsta
6/6 Nationaldagsfirande i Rålambshovsparken
19/6 och 11/7 Minigolf i Tanto
25/6 Midsommarfirande på Spånga 4H-gård
17/7, 26/9 & 17/10 4h-träffar i Björklunds hage
28/8 Skateboardskola och grillning i Humlegården
31/10 Halloween i Kronobergsparken
24/12 Julafton på Skansen

Detta år startade vi även SparSmart - en studiecirkel i privatekonomi i samarbete med Sensus
Studieförbund. Studiecirkeln fortsätter en bit in 2022 och utvärderas därefter.
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3.2.3. LÄGERVERKSAMHET OCH LÄNGRE UTFLYKTER
Med läger avses en resa med minst en övernattning. Med längre utflykt avses en dagsresa utanför länet.
Från 2013 gäller praxis att medlemmar som inte har deltagit på ett läger eller en längre dagsutflykt
under ett år har förtur till nästa erbjudande. De som nyligen har deltagit deltar i mån av plats.
Sommarläger på Björkögården
Stockholms Makalösa Föräldrar genomförde två sommarläger på Björkögården 2021:
Småbarnsläger 17 - 20 juni 2021 med 56 deltagare: 23 föräldrar (varav 2 ledare), 25 barn (2-9 år) + 8 barn
under 2 år.
Storbarnsläger 25-28 juli 2021 med 42 deltagare: 16 föräldrar (varav 2 ledare) och 26 barn (8-15 år)
Mer än hälften av deltagarfamiljerna har en socioekonomisk situation som gör det svårt att anordna
semesterutflykter och få gemenskap med andra. De flesta svarar att deras hälsa har förbättrats efter
lägervistelsen och att de har upplevt gemenskap och fått nya vänner och sommarminnen med sina barn.
Utvärderingarna från deltagare visar att lägerdagarna var mycket uppskattade men även ger oss några
punkter för förbättring, vilket är viktigt för vår interna utvärdering och planering inför kommande läger.

Några citat från utvärderingarna:
•
•
•

•

•

Det var fantastiska dagar med kajakpaddling,
brännboll och mat serverad. Riktigt lyx!
Roligt att få vara med andra barn o vuxna på
ett kravlöst sätt o skönt med ordnade
aktiviteter.
Jag tycker Makalösa är en fantastisk förening,
jag vill att mitt barn ska få uppleva sommar i
skärgården och jag vill att vi båda ska få träffa
andra barn och föräldrar.
Det är tungt att rodda allt själv i vardagen i
flera veckor. Att få aktiviteter ordnade, lagad
mat och någon annan som diskar betyder
jättemycket. Stort tack!
Nyligen separerad och lite vilsen i vad vi nu
skulle göra som ”halv” familj. Det här blev
något att se fram emot och tillbaka på som en
väldigt rolig och social aktivitet. För både oss
föräldrar och barnen! Guld värt!
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Tältäventyret på Fjärdlång
Stockholms Makalösa Föräldrar kunnat arrangera ett mycket lyckat äventyr med tältning i skärgården där
7 familjer deltog. Gruppen tältade på ön i 2 nätter 21-23 juli, njöt av den fantastiska naturen, badade och
lagade mat tillsammans. Mycket gemenskap och samhörighet såg vi under vistelsen.

Miniläger på Fjärdlång
Med hjälp av bidraget från Riksförbundet har Stockholms Makalösa Föräldrar kunnat genomföra ett
extrainsatt sommarläger på skärgårdsö Fjärdlång 5-7 augusti 2021. Då väldigt många familjer inte fick
plats på de två lägren vi hade på Björkögården tidigare under sommaren var detta läger mycket
efterfrågat och gav ett fantastiskt tillfälle för familjerna att skapa sommarminnen, umgås med varandra
utanför hemmet och hitta nya vänner. 12 familjer fick följa med på lägret - 30 deltagare, 12 vuxna varav
2 ledare samt 18 barn i åldrarna 3-15 år.

”Vi ville ha något roligt och meningsfullt att göra under sommarlovet och upplevelser vilket makalösa
gruppen uppfyllde. Stort tack!”
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Dagsutflykt till Parken Zoo
Den 22 augusti åkte 14 ensamstående föräldrar med 21 barn i åldern 6-11 år till Parken Zoo i Eskilstuna en så efterlängtad och uppskattad resa! 70% av deltagarna har aldrig deltagit på någon aktivitet med oss
så för dessa var resa en uppstart i föreningen som gav mycket gemenskap för både vuxna och barn. 85%
av deltagarna angett att deras socioekonomiska situation inte tillåter sådana utflykter och alla höll med
att bussresan gav mycket - både smidighet och en plats för nya kontakter och sammanhang.
Deltagarna säger:
•
•
•

Hade inte kunnat genomföra annars både ekonomiskt och i
praktiken då vi saknar bil.
Så fint att få chansen att få åka med i gemenskap med
andra familjer och få den mesta delen bjuden på, en otrolig
utflykt med lunch, fika, så tacksam!
Detta gör mycket för vår familj, att bli bjuden på upplevelser
som kostar pengar som vanligtvis blir så dyrt för oss som
familj och inte har möjligheten då, att den inte blir av
annars. Så vi är tacksamma!

Dagsutflykt till Sala Silvergruva
Den 22 augsuti åkte en grupp bestående 17 barn (7-17 år) och 8
föräldrar till Sala Silvergruva - ett väldigt spännande utflyktsmål där
vi fick uppleva gruvan, se utställningarna, teater, prova på
spännande saker och umgås med varandra.
Resan var mycket uppskattad med både erfarna och nya medlemmar
och bjöd på en del kunskap om hur människor levde och kämpade
förr i tiden, samtal om värderingar och livet, sol och fina
omgivningar.
"Det var så roligt att få möjlighet att åka med och i sällskap med
andra i samma situation. Vi blev väldigt väl omhändertagna, både av
våra ledare och guiderna på plats. En härlig dag!"
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Friluftsdag med nya Makalösa på Lida
Den 3e oktober åkte vi på en heldagsutflykt till Lida Friluftsgård med fokus på nya medlemmar och
utforskade sagostigar, skogsparkour, vi åt lunch och grillade, deltagarna fick prova Accropark
klätterbanana och minigolf. 22 vuxna och 37 barn var med på denna härliga utflykt.
”Ovärderligt att få träffa andra familjer i samma situation, för barnen - men också för mig. Stort tack, för
supermysig heldag!”

Skidresa till Kungsberget
Detta år lyckades vi att anordna en väldigt efterlängtad aktivitet – skidresa med övernattning och
skidskola för barn i skolåldern och medföljande föräldrar. Helgen 3-5 december åkte 17 familjer till
skidanläggningen på Kungsberget, för många var det första gången de fick möjlighet att åka skidor!
”Jag är så otroligt tacksam att vi fick den här chansen. Mina barn fick fina minnen för livet och jag njöt av
att se lyckan i deras ögon. Det blev en tidig julklapp som kommer slå allt annat.”
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3.2.4. SAMARBETEN
Stockholms lokalförening har under 2021 haft olika samarbeten med:

•

Riksorganisationen Sveriges Makalösa Föräldrar.

•

Sofia församling. Församlingens lokal för öppen förskola hyrdes för olika nätverksträffar och
aktiviteter.

•

Sensus studieförbund.

•

Föreningen Treskablinoll

•

Nanaz Fassih och Dana Care & Coaching som har hållit 5 föreläsningar under 2021.

3.3 Information och marknadsföring
3.3.1 RIKSFÖRBUNDET
Stockholms Makalösa Föräldrar annonserar i förekommande fall om riksorganisationens aktiviteter och
vice versa.
3.3.2 HEMSIDA
StMF:s egna hemsida www.stockholmmakalosa.se används för marknadsföring av föreningen och våra
aktiviteter.
3.3.3 MEDLEMSREGISTER och MEDLEMSUTSKICK
StMF fortsätter att använda det digitala medlemsregistret som Riksförbundet tog fram 2018. Registret
används både för hantering av medlemmar, fakturering och registrering av betalningar samt nyhetsbrev
och medlemsutskick via mejlfunktionen.
3.3.4 SOCIALA MEDIER
Föreningen har en publik Facebooksida; Stockholms Makalösa Föräldrar, som används för att lägga upp
öppna evenemang och information om relevanta aktiviteter. Vi har även en sluten Facebookgrupp
Makalös Medlem då många medlemmar har efterlyst en grupp där innehållet skulle endast synas i
gruppen och inte kunde ses av andra FB-användare. Medlemmarna kan använda Facebookgruppen för
att göra egna inlägg och söka kontakt med andra ensamstående föräldrar.
Föreningens Instagram-konto används för att lägga upp bilder från våra aktiviteter, kontot är även
kopplat till vår hemsida där bilderna syns för marknadsföring.
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3.3.5 ÖVRIG MARKNADSFÖRING
I år har föreningen lyckats att få spridning via tidningsartiklar och TV- inslag:
Cecilia Ek blev intervjuad av lokaltidningen Mitt I om hennes ordförandeuppdrag och vår förening.

Tältäventyret på Fjärdlång i juli 2021 fick uppmärksamhet både i ETC ”Ensamstående föräldrar hjälps åt
att fixa semestern” och Tidningen Skärgården ”Makalösa familjeäventyr på Fjärdlång”.
TV-4 besökte Makalösa Sommarläger i juli 2021.
Länkar till dessa finns på http://stockholmmakalosa.se/artiklar/
Under 2021 har både samordnaren och styrelsen arbetat med mejlkontakt och uppsökande
marknadsföring till bland annat BVC, bibliotek och relevanta föreningar. Informationsblad har spridits på
stadens anslagstavlor, samt i samband med parkträffar och under våra aktiviteter.
Genom våra informationskanaler har vi också tipsat om andra utomstående aktiviteter, när dessa har
bedömts som intressanta för ensamstående, bland annat gratis aktiviteter, erbjudande från museer,
biotips samt Demokratipiloternas aktiviteter.
Stockholm den 16 februari 2021
Cecilia Ek
Styrelseordförande

Mia Hall
Kassör/Ledamot

Rolf Nilsson
Ledamot

Suada Dervisevic
Ledamot
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