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Under året har vi varit cirka 70 st. i föreningen (men p'g.a- rullande betalning kan antalet variera)

Styrelsen har haft 5 st. möten efter årsmÖtet 2019 och 1 st. styrelsemöte inför årsmötet 2Ot9 17 '2-19)'

Den 7 feb 2019 deltog ett större antal medlemmar i föreningens årsmöte- ÅrsmÖtet har i många år

varit i kommunens lokaler. Men under sista åren har våra styrelsemöten varit på agf och övriga möten har

varit i Missionskyrkans lokaler. Lokalfrågan har vi fått lösa från fall titl fall.

Den 8 maj inbjöd vi våra medlemmar till våffelfest. Vi hade också planerat in en surströmmingsfest

Men den blev inställd på grund av lågt deltagande. HRF dagen ställdes också in. Julfesten genomftirdes

som planerat även om deltagarantalet var lågt.

På grund av sjukdom har verksamheten 
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något läg;'e men sarntliga styrelsemÖten har genomföi'ts

utom sryrelsemötet den L5 sep 2019 som ställdes in.

När det gäller val av ny kassör på årsmötet 2019 så fick vi ingen att ersätta Evert Andersson som under

många år varit föreningens kassör. Vi tackar Evert för alla år han varit kassör- OrdfÖrande har under

20L9 också gjort kassörs jobbet. Vi hoppas att kassÖrs frågan skall lösas på årsmötet 2020.

Föreningens ekonomi är god trots att vi tappar medlemmar. Men samtliga i styrelsen hoppas att nya och

aktiva medlemmar skall komma till vår fÖrening.

Givetvis behövs HRF i Vännäs för att bevaka de hörselskadades intressen och därfÖr får vi hoppas på

ett bra verksamsår under 2020. Styrelsen tackar samtliga medlemmar ser positivt på nya verksamhets

året som kan bli mycket bra om alla hjälper till.
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Det är vår ambition att även under 2020 vara lika aktiva.
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