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Verksamhetsberättelse för år 2021 
 
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  Anders Rinman 

• Övrig ledamot  Susanne Westerman 

• Övrig ledamot  Jörgen Pettersson 

 

Föreningens webbmaster  Tommy Backlund 

 

Styrelsemöten 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 10 protokollförda styrelsemöten. De åtta första 

träffarna genomfördes digitalt via ZOOM medan årets sista möten äntligen kunde genomföras 

på Ifs kontor i Bergshamra.  
 

Medlemsantal 

Vid årsskiftet 2021/2022 hade föreningen 265 medlemmar (272 medlemmar förra året) 
 

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 13 april med att hålla vårt årsmöte som ett telefonmöte där 

alla kunde höra, men ej se, varandra. Vi var totalt 11 deltagare och mötet genomfördes 

planenligt med Åke Julin som ordförande. 

 

• Den 2 september var vi 24 deltagare, varav 7 deltog som gäster, som samlades i ett 

strålande sensommarväder på Söder och vandrade i Per-Anders Fogelströms spår. Detta 
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var första gången på 1 ½ år som vi kunde träffas och intresset var stort att få träffas igen 

efter så lång tid i karantän. Det efterföljande kaffet genomfördes sedan i mindre grupper 

på grund av den pågående pandemin. 

 

• Den 4 november kunde vi äntligen få samlas inomhus igen och intresset var stort att 

äntligen få träffas på vår pubkväll. Den här gången berättade Pelle Berglund om 

brännvinskungen L O Smith.  Vi var 51 If:are som hade en trevlig kväll tillsammans. Efter 

föredraget njöt vi av en italiensk buffé där det även fanns vegetariska alternativ. 

 

• Julfesten på B15, som börjar bli tradition, samlade 39 If-are med 11 gäster. Kvällen 

inleddes med mingel och glögg i cafét och därefter lyssnade vi på ”Grabbarna från Eken” 

som spelade svensk och irländsk folkmusik. Därefter serverades ett mycket gott och 

trevligt julbord och vi satt länge och njöt av mat och trevligt umgänge.  

 

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 26 april 2022 

 

 

Styrelsen 


