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SPF Seniorerna Östersund fyllde Spiltas Restaurang vid årsmötet 
Efter två år kunde SPF Seniorerna Östersund åter samla medlemmarna till 

årsmöte inomhus. I augusti genomfördes ett årsmöte sex månader efter den 

stadgeenliga tiden i samband med surströmmingslunchen på Gamla Teaterns 

uteservering. 

Det var stort intresse och Ann-Marie Blomqvist och Iréne Westberg hade fått 

över 180 anmälda när anmälningstiden var slut. Nu blev det några strykningar 

och 168 medlemmar kunde noteras till ”start” som var en god lunch på Spiltas 

Restaurang. 

 
Ordförande tillika mötesordförande 
Per Söderberg i ”högsätet” 

 
Vy över ”församlingen”. I 
förgrunden Margareta Jonsson, 
Maud Wiberg och Mona Alfredsson 
 

 

Ordföranden Per Söderberg hälsade som vanligt välkommen med ett rim som 

gav en bild av det som hänt under 2021: 

Ett annorlunda verksamhetsår har vi åter att redovisa för Er alla                             

I dag är det nytt prydligt rekord när vi till årsmötet kalla 

Under första halvåret 2021 var det mesta inställt p g a coronaregler                            

Vi fick ta en del cykelturer och ägna oss stavpromenader   

Boule utomhus kom igång i maj på Björkbackaparkens banor                             

Det gällde att träna inför distriktsmästerskap med våra fanor  

I badhusparken passade vi på att bjuda på musik - många dragspel Det dröjde 

inte länge förrän en insändare tyckte att det var fel. 
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Detta kom vi ihåg och engagerade Reminders nästa gång på scen                             

Det var många på plats som njöt även av den musiken 

Årsmötet kunde vi inte genomföra i februari som var vår planering                          

Vi slog ihop det med surströmmingslunch på GT:s uteservering                                

Det var många som kom i det vackra vädret - Näs spelmän underhöll                

Stigan hade ordnat med många köer och det till allas belåtenhet föll   

Under sommaren genomfördes två promenader ”Lär känna din stad”                  

Yngve o SOA o Gunilla tog fram bilder- som skulle föreställa vad? 

Månadsmötet i september genomfördes i travets ”nya” publikhall              

Gunilla Nilsson Edler berättade om platser med bilderna som mall                       

Även veterankraft fanns på plats och Göran Lind berättade om detta    

Fikapengarna = 2 825 skänktes till Världens barn - dagens cloetta! 

I oktober- åter på Gamla Teatern - Glaukomföreningen sin syn oss gav 

Seniornet gav oss datalära - Sagi Twins bjöd på sång - mången oktav  

För 2020 och 2021 var det många nya medlemmar som kommit till                   

Alla bjöds den 25 oktober på en hel del information och lunch därtill 

I november var vi åter i travets publikhall med info från travet o JT                

Swingtime gav de ca 100 deltagarna härlig musik till kaffe o the 

I bridge, golf och hjärnkoll har vi deltagit i distriktsfinalen                                        

I hjärnkoll hade vi åter ett lag i riksfinalen                                                                   

Vi samarbetar med SV och det finns många cirklar att välja på                            

Iréne kan ge Dig tips på vad som på programmet nu stå  

Ekonomin för vår förening är god o antalet nya medlemmar ökar bra                 

Vi har ordnat rabatter hos olika företag och vi bjuder på lunch i da 

Styrelsen omvaldes i sin helhet och består av Ordförande Per Söderberg, 

Martin Rolén, Iréne Westberg, Sven-Olof Andersson, Ann-Marie Blomqvist, 

Majbritt Ellebrink, Görel Hansebo, Yngve Sundien och Thomas Gunke. 

(Konstituering den 16 mars) 

De omvalda revisorerna är Mats El Kott och Agneta Sjödin. 

P g av pandemin har det varit svårt att planera. Klart är att det blir en 

föreläsning av Mats Thorslund, professor i gerontologi, den 31 mars. 
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Det blir resor till Trägsta gård, Brinkeboda och Magneten i Krokom den 25 april 

och till Kulturn i Oviken den 5 maj för musikkväll med Odd Arne Halaas, Folke 

Lindqvist, Hasse LIndqvist och Bengt-Eric Norlén. 

Boulespelet fortsätter på fredagar inomhus och senare utomhus på banorna i 

Björkbacka. 

Styrelsen skall nu bearbeta aktivitetsplanen, boka lokaler och medverkande för 

resterande del av 2022. Till dagens arrangemang hade ingen extern 

underhållare engagerats - det blev föreningens ordförande som med historier 

och Nicke Sjödin härliga alster lockade fram många goda skratt hos de många 

årsmötesdeltagarna som med glada miner lämnade Östersundstravets 

lunchrestaurang. 

Vid pennan: Per Söderberg 

Foto Sven-Olof Andersson 

 

 


