
Årsmöte 2016, Skeppet Piteå havsbad 

Ordförande Karl-Erik Björken öppnade mötet med att hälsa ett 70-tal medlemmar välkommen och 
påbjöd en tyst minut, att skänka en tanke på de medlemmar som inte längre vandrar bland oss. 
Sedan bjöds det på underhållning av Let's Dance. Svängig duo från Piteå, 50-60-70-musik, blev 
mycket uppskattad, musik som hänger med från ungdomsåren. Lunch åts med god aptit, 
Personalens service var mycket bra, minder bra var att lokalen inte lämpar sig för så stor grupp 
när man efter maten vill gå runt och prata med bekanta.När lunchen var avklarad återupptogs 
mötesförhandlingarna av K-E Björken som ledde mötet fram till val av mötesordförande. Lars-Erik 
Jonsson valdes till mötesordförande, till mötessekreterare valdes Margareta Wallström och 
därefter vidtog den sedvanliga agendan av val och reglemente. 
Vad har föreningen gjort under 2015? Vid årets början var föreningens medlemsantal 504 och vid 
årets slut 454. Styrelsen har under året hållit åtta ordinarie sammanträden samt ett extra. Förutom 
årsmöte och julfest har tre medlemsmöten anordnats på Havsbadet. Resekommittén med Beda 
Lundström som sammankallande har arbetat fram reseförslag. 7 mars fyllde vi en buss med 
revysugna pensionärer för att åka till Klöverträsk på deras revy. 2 april var det sedvanlig gökotta i 
Långträsk. 16 april höll kören Fyrklangen en konsert på kyrkcenter. Vid årets Kyrk marknad deltog 
föreningen med lotteriförsäljning. På Eko-logen i Långnäs serverades köttsoppa den 24 
september. Endagsresa 30 juni gick till Bänkerträsk, där vi fick se ett privat museum, med 
fantastisk träslöjd. Efter detta åkte vi till Lauker med stopp i deras hembygdsmuseum. På vägen 
hem gjorde vi uppehåll i Älvsbyn och besökte Bagerimuséum och kyrkan där Anette Jernelöv 
underhöll med sång och musik. Sommarutflykten gick till Svensbylijda den 16 juli. Föreningens 
långresa startade 21 september och gick till Åre. Föreningens utlandsresa 26 augusti åka fyra par 
till Rhodos. 
Studieverksamhet och Kultur. Föreningen har i samarbete med Vuxenskolan bedrivit 
studieverksamhet, Konversationsengelska både vår och hösttermin. På våren pågick en kurs med. 
Alla kan surfa. I samarbete med Häggen har man haft linedance. 28 april hade kulturgruppen 
ordnat visning av Hortlax kyrka. 8 oktober visades en film om pilgrimsvandring Santiago de 
Compostela. 12 november var ämnet Brott och straff från medeltiden till nutid, 7 december till 
Luleå och tittade på soppteater med Charlotte Lindmark som spelade Hope. Distriktets årsmöte 
var föreningen representerad med 3 ombud, inom KPR har föreningen haft en ordinarie. 
Slutord. Det står klart att mer nyrekryteringar av medlemmar är vad som gäller. Större 
engagemang kring äldrefrågor såsom vård- och omsorg borde engagera våra medlemmar. 
Rättvisare beskattning får inte släppas. Ökat samarbete med övriga seniorföreningar är ett måste 
för att öka trycket mot statsmakter och övriga myndigheter i dessa frågor, t ex en samrådsgrupp. 
Aktivitet i SPF Rönnen håller oss "unga" och vitala inför de kommande åren. 
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Bernt och Elvy i Let´s dance underhåller 
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Representant för valberedningen samt ordförande och sekreterare för mötet. 


