
 
Bäste senior 
 
Sent omsider håller vi vårt årsmöte i Pensionärsföreningen If Ost. 
 
Året har hittills mest bestått i inställda möten på grund av coronapandemin.  Även vår 
planerade julfest i början av december har vi nu fått ställa in. När vi kan starta upp vår 
verksamhet under nästa år vet vi idag inte. Vi följer pandemins utveckling och 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och så fort som vi får möjlighet drar vi igång. 
 
Den 25 november kl. 13.00 kommer vi att hålla vårt årsmöte som ett telefonmöte. (Vi har 
avsiktligt valt ett telefonmöte framför ett möte med hjälp av digitala verktyg, som är vanligt 
förekommande, eftersom ett telefonmöte ger alla våra seniorer möjlighet att delta.) 
 
Du som anmäler ditt intresse/deltagande kommer en vecka före mötet få instruktioner hur du 
ska koppla upp dig till mötet. Du får då också ett antal möteshandlingar. Se nedan 
 
 

Dagordning 
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
2. Val av två personer att jämte mötets ordförande justera årsmötets protokoll 
3. Fråga om mötet är behörigt utlyst 
4. Fastställande av dagordning 
5. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste 

verksamhetsåret 
6. Revisorernas berättelse 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna 
9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret 
10. Val av styrelse  
11. Val av funktionärer 
12. Val av två revisorer och en suppleant 
13. Val av valberedning 
14. Förslag till ändring av stadgarna 
15. Övriga frågor 

 
Under pkt. 14 kommer styrelsen förslå att stadgarnas paragraf 3.1.2 ändras eftersom If-
anställda inte längre automatiskt kan anslutas till föreningen. GDPR-lagen förhindrar If att 
lämna uppgifter om pensioneringar till föreningen. 
 
Förslag till ny skrivning: If-anställd, enligt 3.1.1 som har varit verksam inom följande län har 
möjlighet att ansluta sig till föreningen; Stockholms, Östergötlands, Södermanlands, 
Örebros, Västmanlands och Upplands län 
 
Material som kommer att finnas på föreningens hemsida www.ifpensionarsforening.se  

• Styrelsen verksamhetsberättelse för 2019 

• Valberedningens förslag till ledamöter 2020 



 
Material som sänds till deltagarna: 

• Resultat- och balansräkning 2019 

• Budget 2020 
 
Anmäl dig till Åke Julin senast onsdagen den 18 november. 

• Telefon: 070-528 31 29  

• E-post: ost@ifpensionarsforening.se  
 
 


