
Pensionärsföreningen If Norr 
 
Verksamhetsberättelse för år 2017 som är föreningens första verksamhetsår  
 
Styrelsen har under året bestått av följande personer: 
Ordförande   Ulf Westin 
Kassör   Åke Sjöstedt 
Sekreterare   Kenth Edström 
Webbmaster   Kjell Olsen 
Övrig ledamot   Marie Persson 
Övrig ledamot   Margaretha Ljung 
Övrig ledamot   Kjell Johansson  
 
Föreningens revisorer   
Ordinarie   Roger Åström 
Ordinarie   Gun Stenmark 
Suppleant   Anders Folcker 
 
Föreningens valberedning 
Sammankallande  Tina Weinemo-Wallin 
Övrig ledamot   Ulla Köpsen 
Övrig ledamot   Metha Eriksson 
 
Webbmaster PIF Sverige  Tommy Backlund 
 
Styrelsemöten 
Under året har styrelsen haft 7 protokollförda styrelsemöten. 
 
Medlemsantal 
Vid årsskiftet 2017/2018 hade föreningen utökats från 88 till 93 personer. 
 
Verksamhet 
I föreningens stadgar står att föreningen har som ändamål att främja aktiviteter och gemenskap 
bland sina medlemmar. Styrelsens ambition är därför att tillhandahålla olika typer av arrangemang.  
Eftersom det är föreningens första verksamhetsår ägnades avsevärd tid åt att skapa en förening som 
har en stark bas att stå på för kommande års verksamhet. 
 
 
Vad har vi gjort under året: 
* Första onsdagen i varje månad samlas pensionärerna för gemensam fika. Antalet deltagare är 
normalt ca 10 personer  
 
* Tredje onsdagen i varje månad genomförs promenad runt Sidsjön men tyvärr med lågt 
deltagarantal. 
 
*Konstituerande möte 26 april 
Efter ca 17 års If verksamhet konstituerades en pensionärsförening i Norr.  I mötet deltog drygt 30 If 
pensionärer 
 
*If-lokalt och globalt 8 september 



Med föredragshållare från If i Sundsvall gavs information om och kring If i smått och stort. Antalet 
deltagare var drygt 20 personer. 
 
*Säkerhet för äldre 26 oktober 
 Poliserna Westberg/Karlsson gav oss en hel del råd för att minimera risken att bli utsatt för olika 
former av brott. Antalet deltagare ca 35. 
 
*Gubbarna 9 november 
Per Nord berättade om en grupp ”Gubbars” insatser i mer utsatta områden av världen. 
 
*Jultallrik 14 december 
 I samspel med Skandia genomfördes den traditionella jullunchen i Skandias matsal. Ca 50 deltagare 
varav ca 25 från If. 
 
*Samverkan med övriga PIF föreningar 
Under detta år har en hel del kontakter med främst PIF Ost förevarit och vi önskar i första hand rikta 
ett stort tack till ordförande i PIF Ost Åke Julin som varit oss till stor hjälp vid uppbyggnaden av 
föreningen.  Ett tack även till Tommy Backlund som kompletterat och underhållit hemsidorna för PIF 
med en Norr-del. 
 
*Samverkan med If 
Föreningen har en bra relation till If som stödjer vår verksamhet oss på många sätt, bla ekonomiskt 
och genom att möten kan genomföras i företagets lokaler i Sundsvall. 
 
*Ekonomi  
Verksamheten har genomförts inom ramen för den av styrelsen lagda budgeten. 
 
 
Sundsvall den 10 januari 2018 
 
Styrelsen 
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