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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 
Övrig ledamot                                                          Åsa Henriksson 
  
Föreningens revisorer 
Ordinarie                                                                    Anders Folcker 
Ordinarie                                                                    Lena Myrström 
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 sex protokollförda styrelsemöten. 
  
Medlemsantal 
Vid  årsskiftet 2020/2021 hade föreningen 101 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:  
Den 21 januari genomfördes en pubafton på ”Träffpunkten”. 26 seniorer bjöds på gulaschsoppa och 
till det ett gott bröd. Allt tillagat av Åsa och Marie. Ulf stod som vanligt för en nervspännande musiktävling. 
  
26 februari besökte vi Sundsvalls Tidning. Vi fick information om ST:s historia då och nu samt en  
rundvandring i lokalerna. 18 seniorer deltog. 
  
Årsmötet genomfördes den 28 augusti utomhus på Pilgrimscenter i Selånger. 11 deltagare. Det tidigare 
datumet för årsmötet var 24 mars men detta ställdes in pga pandemin. 
  
24 september genomfördes en aktivitet på Norra Berget med korvgrillning och fika samt en frågeslinga 
runt området. Trevligt och uppskattat av ca 20 personer som deltog. 
  
20 oktober genomfördes en aktivitet på Södra Berget. Där bjöds det på grillad korv och fika samt 
Ä ven denna gång en frågeslinga signerad av Kenth E. En lyckad och trevlig aktivitet som besöktes av 
18 If seniorer. 
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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. På grund av pandemin har vi vid 
våra möten dock inte haft möjlighet att vistas i dessa lokaler. 
 
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 25 februari 2021 
  
Styrelsen 
 


