
Pensionärsföreningen If Norr 

Verksamhetsberättelse för år 2019 som är föreningens tredje verksamhetsår 

Styrelsen har under året bestått av följande personer:  

Ordförande   Ulf Westin 
Kassör   Åke Sjöstedt 
Sekreterare   Margareta Ljung 
Webmaster   Kjell Olsén 
Övrig ledamot   Kenth Edström 
Övrig ledamot   Marie Persson 
Övrig ledamot   Kjell Johansson 
 
Föreningens revisorer 
Ordinarie   Anders Folcker 
Ordinarie   Åsa Henriksson 
Suppleant   Tina Weinemo-Wallin 
 
Föreningens valberedning 
Sammankallande  Metha Eriksson 
Övrig ledamot   Ulla Köpsén 
Övrig ledamot   Janet Carlsson 
 
Webmaster PIF Sverige  Tommy Backlund 
 
Styrelsemöten  
Under året har styrelsen haft nio protokollförda styrelsemöten samt ett informellt möte 14 mars 
inför årsmötet. 
 
Medlemsantal 
Vid årsskiftet 2019/2020 hade föreningen 94 medlemmar. 
 
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.           
 
Vad har vi gjort under året: 
Första onsdagen i varje månad samlas pensionärerna för gemensam fika. Plats Skandiakontoret. 

 6 februari anordnades en rundvandring på Skandiakontoret. Ca 30 personer deltog och merparten 
av deltagarna hade If-anknytning. 
En tredje pub-afton genomfördes den 27 februari med 19 deltagare. Som vanligt var Ulf W:s 
musiktävling mäkta populär. 
 
Årsmötet genomfördes den 20 mars på Pilgrimscenter med 23 deltagare. Helen Westerlind, 
diakonissa, gav oss en fantastisk upplevelse om Olavs resa runt om i vår del av världen. 
 
28 maj besökte 25 personer Br Bommen. Vi fick en trevlig information om hur bryggeriet startades 
och bjöds på god mat och många provningar av både öl och snaps. Vi fick också en rundvandring i 
bryggeriet för att se hur tillverkningen av produkterna går till. Arrangemanget var synnerligen 
uppskattat av samtliga närvarande. 



1 september besökte 10 personer restaurang Apa för att sedan gå vidare för att bese matchen 
mellan GIF-Sundsvall och Blåvitt. 
 
8 oktober besökte 20 personer inklusive Skandiaseniorer Hovrätten för att lyssna på en rättegång 
gällande övergrepp i rättssak. Samtliga närvarande tyckte det var intressant att bevittna 
rättegången. 
15 personer gick sedan vidare till Grönborgs för att avnjuta en buffé och umgås. Detta bekostades ur 
egen ficka. Det var många härliga skratt när gamla minnen från arbetslivet återupplevdes. 
 
13 november besökte 11 personer Casinot där det först serverades en mycket god trerätters 
middag. Denna följdes av bra introduktion av olika spel. Några hade även turen att gå hem med vinst 
på fickan. 
 
Jultallrik 12 december, i samvaro med Skandiaseniorer, med totalt 40 personer varav 17 var If 
pensionärer. 
 
Samverkan med If 
Föreningen har en bra relation till If som stödjer vår verksamhet på många sätt, bl a 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 litet större aktivitet vartannat eller vart tredje år och därav har vi ambitionen att 
ha överskott vissa år 
 
  
Sundsvall 4 februari 2020 
 
Styrelsen 
 


