
Bästa Medlemmar!  

Våren är här, även om ”aprilväder” kan spela spratt. Påsken är avklarad och det är 

sommartid med längre dagar. Det blir lättare att vara utomhus och träffa varandra. 

Tiden går fort och sköter vi oss med avstånd och rena händer och fått vaccin, kan vi 

snart leva normalt. Att träffas gör att tiden går fort.  

Folkhälsoveckan  

Vecka 20 (17 – 21 maj) kommer förbundet att ha en Folkhälsovecka. Vi planerar att 

delta och även ordna med egna aktiviteter. På vår hemsida kommer vi att redogöra 

för vilka aktiviteter som våra föreningar kommer att erbjuda. På grund av Corona blir 

det mesta utomhus. Förbundet kommer även att erbjuda digitala föreläsningar varje 

dag liksom idéer om fysiska aktiviteter. Man kommer att fokusera på fem teman:  

Mat och kostråd,  

Psykisk hälsa,  

Relationer,  

Rörelse 

Hjärnan.  

Exempel på aktiviteter:  

Tipspromenad,  

Femkamp,  

Promenera ett visst avstånd,  

Geocaching,  

Kulturvandring osv.  

Allt blir enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det ska bli roligt att få 

träffas i olika aktiviteter. Vi återkommer som sagt med information om vad vi tänker 

göra. Håll ögonen öppna. 

Årsstämman: 

Den 21 april hade vi vår årsstämma. Även i år digitalt via ZOOM. Föreningarna 

representerades av valda ombud (23 st) och dessutom deltog revisorerna, 

valberedningen och två gäster: Länsförsäkringar Gävleborg och Studieförbundet 

Vuxenskolan. 

Länsförsäkringar Gävleborg är distriktets nya bank och Jari Myllykoski gjorde en bra 

och uppskattad presentation.  

Årsstämman inledde med att ordförande Hans Ström hälsade alla välkomna och 

därefter vidtog sedvanliga stadgeenliga punkter enl. den godkända 

föredragningslistan. Verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkning, 



revisionsberättelse genomgicks och godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet 

för året 2020. 

Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för året 2021 godkändes. 

På valberedningens förslag så omvaldes Hans Ström till ordförande för ytterligare ett 

år. Övriga styrelseledamöter omvaldes enligt valberedningens förslag. Till ny revisor 

efter Ann-Sofie Åstrand, som undanbett sig omval, valdes Hans Nordlund Gavle. 

Berit Olsson Österfärnebo kvarstår ytterligare ett år. Till ersättare nyvaldes Claes 

Embäck Ankaret och Esbjörn Magnusson Ankaret. 

Hans Ström tackade förförtroendet att få leda distriktet ytterligare ett år och riktade 

också ett tack till alla funktionärer i distriktet för väl utfört arbete trots pandemin och 

avslutade därmed årsstämman 2021. 

Ellinor Lundström, vår mycket uppskattade kontaktperson i Studieförbundet 

Vuxenskolan som riggat vår årsstämma, hade en kort genomgång av vårens 

programutbud som avslutning på dagen. 

Läs även Senioren  

Vår förbundsordförande Eva Eriksson är mycket aktiv när det gäller att jobba för oss 

pensionärer. Det finns mycket som är värt att nämnas och som verkligen berör oss 

pensionärer. ”Sluta lappa och laga – ge oss trygghet” följt av ”Renovera 

pensionssystemet NU”. ”Det betalas in för lite pengar till pensionssystemet”. Ta en titt 

i senaste Senioren nr 2. Där kan du bl.a. se respektavståndet (skillnaden i pension 

mellan den som arbetat mycket lite eller inget och den som arbetat heltid i 40 år). ”Vi 

närmar oss riksdagsvalet och i den kommande valrörelsen får inte politikerna komma 

undan. Pensionerna ska bli en valfråga.” Det gäller alltså att försöka påverka alla 

politiker redan nu, så att det blir fler pensionärer på röstsedlarna. 

 

Vid pennan (datorn) 

Hans Ström 

  

 


