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 Pensionärsföreningen If Ost  
 

 
Verksamhetsberättelse för år 2020 
 
Styrelsen har under året bestått av följande personer: 

• Ordförande  Åke Julin 

• Kassör                                          Monica Lilliehöök 

• Sekreterare  Barbro Rydberg 

• Övrig ledamot  Jan Hartford 

• Övrig ledamot  Börje Granath 

• Övrig ledamot  Pia Eriksson 

 

Föreningens revisorer  

• Ordinarie  Vladimir Sklenar 

• Ordinarie  Ethel Steiner 

• Suppleant  Margareta Karlsson 

 

Föreningens valberedning  

• Sammankallande  Mats Nordenskjöld 

• Övrig ledamot  Kerstin Andersson 

• Övrig ledamot  Anders Rinman 

 

Föreningens webbmaster  Tommy Backlund 

 

Styrelsemöten 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 8 protokollförda styrelsemöten. De två första 

träffarna samlades vi på Ifs kontor i Bergshamra och det tredje mötet var ett telefonmöte. 

Därefter genomfördes våra resterande möten digitalt via ZOOM på grund av den pågående 

pandemin. 
 

Medlemsantal 

Vid årsskiftet 2020/2021 hade föreningen 272 medlemmar, dvs. lika många sedan förra 

årsskiftet. (Vi har fått fyra nya medlemmar men en avregistrering och tre dödsfall.) 
 

Verksamhet 

I föreningens stadgar står att föreningen har som ändamål att främja aktiviteter och gemen-

skap bland sina medlemmar. Styrelsens ambition är därför att tillhandahålla olika typer av 

arrangemang. På grund av den pågående pandemin, kunde endast fyra aktiviteter genomföras 

detta år.  

 

Vad har vi gjort under året? 

 
• Vi inledde årets aktiviteter den 14 januari med ett besök på Stockholms stadsmuseum. 

Efter den guidade rundvandringen gick vi tillsammans och fikade. Denna första visning 

samlade 19 If:are och 9 gäster. 
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• Eftersom intresset för ovanstående besök var så stort, ordnades den 18 februari ytterligare 

en guidade visning med efterföljande fika för de som orkade vänta. Den här gången var vi 

18 If-pensionärer och 5 gäster.  

 

• Den 12 februari hann vi med att ordna årets enda pubafton där vi fick lyssna på Christer 

Ohlsén och hans intressanta föreläsning ”Spioner under kalla kriget”. Vi var 44 If:are som 

hade en trevlig kväll tillsammans. Istället för den sedvanliga mackan serverades en ost- 

och charktallrik som uppskattades av de flesta. Vi lärde oss dock att till nästa pub även 

erbjuda ett vegetariskt alternativ.  

Tyvärr blev denna pubafton årets sista aktivitet när vi kunde samlas! 

 

• Vi senarelade vårt årsmöte – som enligt stadgarna ska genomföras under april månad – på 

grund av covid-19-pandemin. Istället genomfördes årsmötet den 25 november som ett 

telefonmöte där alla medlemmar inbjöds att deltaga. Totalt var vi 13 deltagare! 

 

Samverkan med If 

Föreningen har en bra relation till If som stödjer vår verksamhet på många sätt, bl.a.           

ekonomiskt och genom att vi får ha aktiviteter i företagets lokaler på B15. 

 

Ekonomi 

De flesta av årets verksamheter har tyvärr inte kunnat genomföras på grund av den pågående 

pandemin. Vår lagda budget har därför inte belastats enligt plan och vår ekonomi är därför 

god.  

     

      

Solna den 13 april 2021 

 

 

Styrelsen 


