
Hej alla medlemmar! 
 
Vi i styrelsen jobbar med planering av föreningens verksamhet för 2022 och har 
beslutat om några datum och program (se nedan). 
 
I planeringen eftersträvar vi ett varierat program som ska kunna passa så många 
som möjligt bland er medlemmar.  
 
Det blir intressanta föredrag i olika ämnen, musikunderhållning, utflykter till 
intressanta platser och verksamheter, ev någon resa, matupplevelser mm.  
 
Förutom medlemsträffar ordnar föreningen, i samarbete med Studieförbundet 
vuxenskolan, även Cirklar och motions- och kulturvandringar.  
 
Liksom tidigare år träffas vi tisdagar på Tages samt spelar Boule, ute på sommaren 
och i Boulehallen vintertid.  
 
Följande aktiviteter är beslutade med datum och program: 

• Vi inleder året den 20 januari med ett medlemsmöte där vi har glädjen att 
välkomna Göran Modén som kommer att berätta om Frösöns historia.  
Tid och plats och hela programmet meddelas senare. 

• Den 24 februari kl 16 hålls Årsmöte. Plats: Restaurang Hos Andreas Frösö 
Strand.  
Övrigt programinnehåll meddelas senare. 

• Medlemsmötet den 24 mars har vi glädjen att välkomna fotografen Göran 
Strand som kommer att visa och berätta om sina fantastiska bilder.  
Tid och plats samt övrigt program meddelas senare. 

• 19 januari startar en kurs om Jämtländska konstnärer. Kursledare: Richard 
Näslin  
Tid och plats meddelas senare. Intresseanmälan görs till: Lars Gabrielsson tel 
073-8259700 

Mer information om föreningens olika aktiviteter kommer så snart vi hunnit planera 
klart. 
 
Vi vill också uppmärksamma er på att vaccinbevis behövs vid tillställningar med mer 
än 100 deltagare. Om du planerat att gå på Jämtrevyn eller något sportevenemang 
så bör du skaffa vaccinbeviset så snart som möjligt. Det digitala beviset går snabbt 
att skaffa men det krävs att du kan legitimera dig med E-legitimation. Om du däremot 
använder blankett som ska skickas in för godkännande så tar det längre tid. 
Information finns att hämta hos E-myndigheten eller gå via 1177. Om detta verkar för 
svårt; hör av dig så kanske vi kan hjälpa till. 
 
Vi önskar er alla en trevlig adventstid! 
 
SPF Seniorerna Frösön 
Majvor Enström 
Ordförande 
 


