
Till våra medlemmar 

Sommar med sol och värme, Coronasmittan avklingar så sakteliga och de flesta av oss har fått våra 
två doser vaccin.  Nu kan vi blicka framåt och hoppas  på en härlig sommar då vi, i det nya normala, 
kan umgås med nära och kära. Vi följer naturligtvis FHM rekommendationer för att undvika ett 
bakslag till hösten! 

Vad händer i föreningen?                                                                                                                                     
Faran är - trots den mycket positiva utvecklingen - inte över. Restriktioner, om än med lättnader, 
finns fortfarande att ta hänsyn till när vi i föreningen planerar aktiviteter av olika slag. 

Våra utomhusaktiviteter; Kulturvandringar och boule  är i full gång. Boule spelas på Lövsta IP 
måndagar och torsdagar kl 11 – 14. Av de fem inplanerade kulturaktiviteterna återstår två; Andersön 
den 13 juli (obs! Tidigare datum 27 juli) med samling kl 12 på Coop Frösön parkering för samåkning. 
Planering pågår för en utflykt till Hovermo och Persåsen den 3 augusti, mer information om denna 
kommer senare. 

Vi har även planer på en underhållning utomhus på Stocketitt, i slutet av juli/början av augusti, 
information om datum och tid kommer senare. Surströmmingsfesten är planerad till den 31 augusti, 
tid och plats meddelas senare. Tisdagsträffarna pågår hela sommaren i Badhusparken. 

Föreningen är ansvarig för arrangemanget av distriktsmästerskapen i Golf på Norderön den 20 juli. 

Årsmötet den 16 juni                                                                                                                                                      
Årsmötet ska enligt våra stadgar genomföras innan februari månads utgång. I enlighet med det 
undantag som beslutats maa pandemin var årsmötet framflyttat till 16 juni. Mötet hölls på 
restaurang Hos Andreas på Frösö Strand. Efter traditionsenliga mötesförhandlingar bjöds deltagarna 
på en god buffe' och underhållning med Martin Kjellergren. Den nya styrelsen , med tre nya 
ledamöter, konstituerades i anslutning till årsmötet.   

Styrelsen        

Styrelsen har nu sommaruppehåll och planerade möten  återupptas den 10 augusti.  Det innebär inte 
att verksamheten ligger nere fram till dess. Som framgår av det beskrivna under rubrik ”Vad händer i 
föreningen ” pågår flera verksamheter och andra planeras. 

Verksamheten 2021                                                                                                                                             

Vi har nu en förhoppning om att till hösten kunna återstarta våra medlemsträffar med en variation av 
intressanta föredrag, musikunderhållning,  ev. vin-/ölprovning  mm. 

I samarbete med Studieförbundet vuxenskolan (SV) kommer vi att anordna studiecirklar, se SV:s 
broschyr på vår hemsida. Till hösten planeras ytterligare några kulturvandringar. Tisdagsträffarna 
som under sommaren hålls utomhus i Badhusparken fortsätter till hösten men flyttar då in på Tages 
Frösön. Boule spelas utomhus på Lövsta IP så länge vädret tillåter, därefter flyttas spelet in i 
Boulehallen, fredagar för SPF:are. 

Mer information om det som pågår och planeras i föreningen finns på hemsidan som uppdateras 
kontinuerligt. 

 

Önskar er alla en skön sommar!     
 Majvor Enström                                                                                                                                                    
Ordf. i SPF seniorerna Frösön 


