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Så blev det äntligen möjligt att kalla till årsmöte ”live” för medlemmarna i SPFSeniorerna 
Frösön. 
Ett 40-tal pratglade män och kvinnor kom till ”Hos Andreas” restaurang, Frösö Strand. 
Först möttes vi av en mycket för oss krånglig parkeringsautomat. Krögaren själv stod ute 
och lotsade många genom de olika momenten, som krävdes via mobilen, för att bilen inte 
skulle bötfällas. Pandemin har tvingat många, mer eller mindre att bli ”digitala”. Så det var 
bara att prova på denna nyhet. 
Det var mycket inbjudande miljö att komma in till, där årsmötet skulle genomföras och en 
välsmakande buffé ätas. Möbleringen var anpassad till rådande pandemirestriktioner. 
Mötet öppnades av ordförande Majvor Enström, som uttryckte sin glädje över att se så 
många av medlemmarna efter den långa perioden utan medlemsmöten. 
 
Därefter genomfördes en parentation till minne av föreningens avlidna medlemmar under 
2020. 
Ingrid Borgström valdes att leda mötet, som hon gjorde med stor skicklighet. 
Verksamhetsberättelsen och resultat-och balansräkningen godkändes och lades till 
handlingarna. 
Av förklarade skäl var berättelsen inte så omfattande. 
Ordförande Majvor informerade om den verksamhetsplan, som förhoppningsvis kan 
genomföras under hösten om vi har möjligheter att återuppta de traditionella 
månadsmötena. Först på listan står Surströmmingsfest. 
Spontana applåder fick ordförande, när hon informerade om att vi som ”tack för lånet” av 
Surfbukten en friskvådsdag skickat över en slant att användas på lämpligt sätt i  Simon 
Jacktlunds engagemang med ungdomarna i Surfbukten. 
Föreningens satsning på kultur och friskvård pågår redan med Lars Gabrielsson som 
ansvarig. 
 
Styrelsen fick efter val och konstituering följande sammansättning: 
Majvor Enström ordförande, Kristina Andersson vice ordförande, Maj-Britt Ringvall 
sekreterare, Sten-Inge Mårdbrink kassör, Gunhild by, Tommy Weije och Lars Gabrielsson 
ledamöter. 
 

 

 

 

Avtackning av avgående ledamöter, Gudrun Hermansson 
och Janne Andersson, gjordes av ordförande. Hans 
Widmark kommer att avtackas senare 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Tommy Weije 

 
 

 

Ordförande Majvor fick ett tack med en blomma för sitt inspirerande och drivande styrelsearbete. 



 

 

 
 
Så var det dags att få njuta av dagens artist, Martin 
Kjellerstedt, som sjung och spelade för oss välkänd 
musik av bla. Robban Broberg, Cornelius Vresvijk 
under tiden som buffén hämtades under coronasäkrad 
organisation. 
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Musiken var så stimulerande att spontandans uppstod med två dansörer. 
 

 
 

Dansörerna var Janne Karlsson och Gunnar Sekander             Foto: Kristina Andersson 
 
 
Maten var välsmakande och humöret på topp när vi skildes och önskade varandra en skön 
sommar. 
 
Vid pennan: Kristina Andersson 


