
Pensionärsföreningen If Norr 
 

Verksamhetsberättelse för år 2018 som är föreningens andra 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   Anders Folcker 

Suppleant   Tina Weinemo-Wallin 

 

 

Föreningens valberedning 

Sammankallande  Metha Eriksson 

Övrig ledamot   Ulla Köpsen 

Övrig ledamot   Janet Carlsson 

 

Webbmaster PIF Sverige  Tommy Backlund 

 

Styrelsemöten 

Under året har styrelsen haft 10 protokollförda styrelsemöten. 

 

Medlemsantal 

Vid årsskiftet 2018/2019 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 8-10 personer  

 

 

* 21 februari arrangerades en pubkväll med nära 30 deltagare. Som en extra krydda under kvällen 

arrangerade vår egen disco-Quiz d.v.s. Ulf Westin frågetävling med musik från 1960 talet.  

 

*Årsmöte 21 mars bevistades av ca 25 medlemmar vilket ska ses positivt då vi inte hade några 

programpunkter förutom själva årsmötet. Styrelsen fick en hel del intressanta inspel för kommande 

aktiviteter. 

 

*Den 19 april besöktes den historiska restaurangen Gambrinus av ca 20 If pensionärer och därutöver 

också medföljande och Skandiapensionärer.  Buffébordet avåts under trevlig stämning. 

 



* Den 21 september var det dags för lunchtrav med ca 25 deltagare. Förutom besök hos tidigare If 

anställde Markus Pihlströms stall och stallbacke åts det på lunchrestaurangen. Det spelades också med 

varierande framgång men gruppen gick sannolikt avsevärt plus vilket hade varit större om vår 

travexpert och tillika PIF ordförande hade lyckats bättre med eget spel.  

 

*Merlo slott den sägenomspunna herrgården, ägd och byggd av Bunsow klanen besöktes 17 

oktober av ca 25 deltagare dvs ett fullsatt arrangemang med ett flertal på kölista. Intressant att ta del 

av en herrgård som visade upp sågverksägares boende och liv på ett mycket intressant sätt. Som 

bekant fanns det många herrgårdsägare i och omkring Sundsvall för ca 125 år sedan. Efter besöket på 

Merlo åt vi en god lunch på Timrå Gårdsbutik. 
 

 

*6 november var det åter dags för lunchtravmed ca 15 spel, häst och matsugna If pensionärer  

 

*Pubkväll. Ja, det var det dags för årets andra pubkväll 4 december. Ca 15 personer deltog och som 

vanligt har vår ordförande tagit fram en musik Quiz. 

 

Jultallrik 12 december, i samvaro med Skandiapensionärer, med totalt 40 personer varav 15 If 

pensionärer.    

 

*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 

stort tack till ordförande i PIF Ost Åke Julin som varit oss behjälplig i en hel del frågor 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. Vår förhoppning är att 

kunna göra en lite större aktivitet vartannat eller var tredje år och därav har vi ambitionen att ha 

överskott vissa år. 

 

 

Sundsvall den 14 januari 2019 

 

Styrelsen 


