
Referat från SPF Seniorerna Frösöns årsmöte 27 februari 2019. 
 

 

Torsdagen den 27 februari höll SPF Seniorerna Frösön sitt årsmöte på Restaurang Sundet, Frösön. 

Eftermiddagen inleddes med en enklare måltid, som medlemmarna bjöds på. Av ljudnivån att döma 

under måltiden fanns det många frågor att diskutera. 

 

Efter måltiden öppnade ordförande Majvor Enström årsmötet. Innan förhandlingarna började hölls 

en parentation över avlidna medlemmar under 2018. Elvi Eskilsson tände ljus och läste några 

tänkvärda ord. 

 

 

 

 

 

 

 

Till mötesordförande valdes Ivan Sturk och till 

mötessekreterare valdes Eli Widmark. 

 

 

Kommande verksamhetsplan presenterades av 

Majvor Enström 

 

Foto: Kristina Andersson 

 
 

Verksamhetsberättelsen godkändes och resultat och balansräkningen fastställdes. 

 

Styrelsen fick följande sammansättning: Ordförande Majvor Enström fick fortsatt förtroende och 

omvaldes liksom ledamöterna Gudrun Hermansson och Gunhild By. Jan Karlsson invaldes som ny i 

styrelsen. Tommy Weije, HansWidmark, och Kristina Andersson har pågående mandatperiod. 

 

Kommande verksamhetsplan presenterades med början 14 mars. Jim Hedlund, Länsarkivet föreläser 

om idag okänt tema, 27 mars kommer Simon Jaktlund, ”Surfbukten” mm och berättar om sina idéer 

kring utveckling av olika aktiviteter såväl för unga som seniorer i Östersund/Frösön. Han vill ha en 

dialog med föreningen. I april kommer före detta LT-fotografen Janne Andersson, i maj porträtteras 

författaren Bernhard Nord av Karina Strömberg. Under maj blir det uppstart av kultur-och 

motionsvandringarna. I maj PUB afton, juni vårbuffé, augusti surströmming, september Vin -och 

ostprovning, oktober friskvårdsdag, november Musikcafé med Hildegun Forslund och musiker, 

december julbord. 

Samtliga aktiviteter kommer att annonseras i ÖP och LT samt på hemsidan. 

 

Efter årsmötesförhandlingarna underhöll Staffan Löwenberg med sång från svunna tider, när bla. 

Nat King Cool och Frank Sinatra var våra idoler. Staffan har en röst och tonsäkerhet, och en 

reportoar, som känns både i hjärta och dansbenen. 

 

Mötet avslutades med att avtacka styrelsens sekreterare Eli Widmark, som lämnar det uppdraget, 

men kommer att fortsätta som adjungerad att hålla i föreningens kulturaktiviteter. 

Kristina Andersson avlutade mötet och såg fram emot ett spännande och aktivt 2019. 

 

Vid pennan: Kristina Andersson 


