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SPF Seniorerna Östersund hade rekorddeltagande på årsmötet 25 febr 2019 

Över 150 medlemmar hade tagit plats i stora salongen på Gamla Teatern då föreningen 

ordförande Per Söderberg hälsade välkommen - även i år på rim. Bland de frågor som togs 

upp fanns: 

”Vid årsmötet för två år sedan då jag fick förtroendet att leda denna förening Protesterade vi 

mot att mynthantering skulle försvinna vid stans parkering                                                                     

Det resulterade i att vi fick ha kvar automater för 10-kronor på en del platser                            

Man måste tänka på alla i vårt samhälle – även de som inte är kortentusiaster                              

Nu kämpar vi vidare för att kontanter skall kunna användas på café och i affär                            

Om det blir nej då jag vill handla - går jag vidare till någon annan - sur och tvär” 

”Mot släckt gatubelysning har vi protesterat och fortsätter - via Margareta i KPR                   

Även när det är sommar kan regnet göra att det faktiskt är ganska mörkt här.” 

”Under 2017 började vi agera för billigare bussresor tillsammans med bl a PRO                 

Beslut togs i kommunfullmäktige men inget hände - nu tar vi nya tag månntro” 

”Pensionärerna är en stor grupp i samhället - det visade vi inför höstens val                               

Vi samordnade tre politikerträffar - där alla partier fick ge svar på tal” 

Av verksamhetsberättelsen framgick att det varit ett aktivt år - medlemsantalet är kvar på 

samma nivå - 965. 53 nya medlemmar under 2018. Det ekonomiska läget är gott!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sven Adolfsson avgick som 
styrelseledamot och avtackades  
av bl a omvalde ordföranden Per 
Söderberg och kassören Ann-Marie 
Blomkvist. 

 
 

Ny i styrelsen blev Thomas Gutke.       Styrelsen består därutöver av Iréne Westberg, Martin 

Rolén, Yngve Sundien, Sven Olof Andersson, Ulf Edström och Görel Hansebo. Konstituering 

sker den 11 mars. 
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Revisorerna Mats Eriksson och Håkan Svensson omvaldes. 

I Verksamhetsplanen för 2019 finns ett digert program - Tema Thailand, Bildvisning av Jan 

Andersson, Veteranorkestern, resa till Åre m o, stadsvandring, surströmmingsfest, 

modevisning, jullunch och två föreläsningar under september - oktober- professor Thomas 

Mooe om stroke i samarbete med Härt-Lungfonden och professor Yngve Gustafsson. 

Medlemmarna bjöds på fika och sedan var det dags för Bengt Eric Norlén och Anders Hedén 

att framföra sitt program ”En afton i moll - förvånansvärt roligt”. Ett mycket uppskattat 

framträdande som fick starka applåder under den vackra kristallkronan i teatersalongen. 

 

Vid pennan: Per Söderberg 

 

    

 

 

  

 

 


