
Larsmo-Eugmo Pensionärsförening r.f. 
      Verksamhetsberättelse för år 2021. 
 
Verksamhetsåret 2021 som är pensionärsföreningens 43  i ordningen.  
Stiftelseurkunden är undertecknade 7 december 1978  av Hans Jakobson, Valdemar 
Kecklund, Artur Vik, Alvar Enlund, Signe Gunell och Helga Björkvik. 
 
Allmänt Verksamheten  stördes liksom föregående år av corona pandemin villket gjorde att 
endast en bråkdel av de planerade aktiviteterna kunde  genomföras. 2020 års höstmöte 
kunde hållas först i januari 2021, och hölls då delvist digitalt via zoom. Likaså vårmötet hölls 
via zoom. Endast 1 månadsmöte  kunde ordnas under vårsäsongen nämligen våravslutning  
med mat i Jugendsalen, den hölls18.03 enligt gällande coronarestriktioner med 65 
närvarande medlemmar. Mötet inleddes med parentation av de 7 medlemmar Inger 
Andersson, Brita Holm, Gustav Lillsunde, Lars Käld, Börje Wikström, Ulla-Maj Smeds och Per-
Erik Kasslin som avlidit år 2020. Dagen varvades med  underhållning av Dennis Rönngård,  
betraktelse av Boris Salo samt allsång. 10 st medlemmar premierades med förbundets 
förtjänsttecken i silver för sina insatser föreningen till fromma. Premierade blev Ragni Enbär, 
Gun Haglund, Jan Sundström, Marita Sundström, Nils Ström, Märtha Fagerudd, Leif Wiik, 
Bo-Erik Haglund, Marita Lillkvist, och Sven-Erik Andersson.Dessutom premierades pga ett 
tekniskt missöde Kurt Sundqvist på september månadsmöte. Under höstsäsongen  kunde 3 
normala månadsmöten, samt julfest ordnas. Föreningens höstmöte i Solstrand 18 11 utsåg  
3 st nya hedersmedlemmar from 01.01.2022 Jan Sundström utnämndes till ny 
hedersordförande, samt Marita Sundström och Marita Lillkvist till nya hedersmedlemmar. 
Under året har arbete pågått med att uppdatera stadgarna, samt ändra föreningens namn 
till Larsmo Pensionärer r.f. De godkändes på 2 varandra följande möten 21.10 och  slutgiltigt  
på höstmötet 18.11,och  blev registrerade och godkända  hos patent och  registerstyrelsen 
27.12. I övrigt blev styrelsens mandatperiod pga stadgeändringen  förläng till februari 2022, 
då nästa årsmöte skall ske enligt de nya stadgarna. På föreningens julfest 16.12, som hölls i 
Jugendsalen med ca 100 närvarande medlemmar, premierades 2021 års jubilarer. 95 år Vivi 
Sandström. 90 år Börje Bäck, Yngve Rosenberg, Per Sandvik. 85 år Harald Fagerudd, Henry 
Kullström, Margareta Ljung, Helena Sandvik, Lilly Sundfors, Gunnevi Sundqvist, Maj-Lis 
Sundqvist. 80 år. Torolf Andersson, Jan-Olof Björkskog, Jörgen Björnvik, Betty Bäck, Carita 
Fagersund, Kaj Gunell, Karl-Erik Holmberg, Else-Brita Jungar, Nils-Olof Lassas, Marita Lillkvist, 
Karl-Erik Renlund, Bjarne Sandström, Viola Sandström, Marie Sandvik, och Ulle-Maj Sjölund. 
Festen blev mycket uppskattat, med program, medverkade Stadens Lucia med tärnor, 
Annika Strömberg med sång,Lars-johan ”jukka” Sandvik med en betraktelse, Lisbeth 
Fagerudd med diktläsning. I övrigt avnjöts god mat, med fin  julmusik, som gav julstämning 
hoppeligen åt alla. 
Medlemsantal  
Medlemmarna har under året minskat från 403 medlemmar till 370. Könsfördelningen är 
207 kvinnor och 163 män. Orsaken till minskningen är säkert delvis naturliga orsaker, kanske 
delvis beroende att så få fysiska tillfällen kunnat anordnas pga  pandemin´.Under året har17 
medlemmar avlidit. 25 medlemmar har av olika anledningar blivit utskrivna. 9 nya 
medlemmar har anslutit sig. Se bilaga.  
Motionskommittén under Kalle Östs ledning har skött om att bouleträningarna med ca 15-
20 deltagare/gång ordnats varje vecka när det varit möjligt.Under året har hållits 56 st 



officiella speltillfällen och i dem har 658 personprestationer registrerats. 3 st tremannalag 
deltog i distrikts mästerskapet med 36 st tremannalag. Bästa larsmolag kom på 22 plats . 
I förbunds mästerskapet likaså i Jakobstad med  64 deltagande lag kom föreningens bästa 
lag, lag nr 3 på en hedrande 9 plats. En bouleturnering har under sommaren spelats mot 
grannföreningarna  med 4 st  3mannalag, föreningens har haft 4 st 3-mannalag, som deltagit 
med varierande framgång.  Pidronspelarna har  tyvärr också varit tvungna att ”pausa” 
mellan pandemitopparna men kunnat samlas 10 gr vid Marthagården med 87 st 
deltagarprestationer. ”Friskluftsdagen”vid fritidsgården var välbesökt med ca 60 deltagare 
och blev en lyckad tillställning med lite annorlunda aktiviteter som uppskattades . En liten 
men naggande  god bowlinggrupp har hållit sina träningar i bowlinghallen i Jakobstad. 
Gruppen har samlats 15 ggr med 53 deltagarprestationer. Föreningen deltog med  10 st 
bowlare vid distriktsmästerskapen i Karleby och kammade hem 5 medaljer 3 individuella, 
samt 2 lagmedaljer  se bilaga. En nybildad gågrupp under Calle Östs  Maj-Britt Enqvists och 
P-O Renlunds kommando har vandrat 7 ggr med 67 prestationer under året. 
Programkommitten med Ole Värnman som bas sköter och ansvarar för programmen under 
våra möten och tillställningar.Pga av medlemsbortfall kompletterades kommitten  med 2 
nya medlemmar under året nämligen Eivor Finnäs och Ann-Christine Andtbacka de väljs 
officiellt på nästa årsmöte. 
Resekommitten leds av Ingmar Käld. Den har pga av alla restriktioner och förbud varit 
nödgade att ligga lågt under året men  2 st mycket välfyllda och uppskattade resor, en till 
Vasa Teater och  Kajs musikal blev fullbelagd med  50 deltagare, samt en sk ”hemlig resa”till 
Kyrö älvdalar med bl.a besök på bläckmuseet i Lillkyrö samt besök på  Orisbergs herrgård  
med  56 nöjda deltagare. 
Serveringskommitteerna som va 7 st till antalet reducerades till 6 under året. De 
koordineras  och leds Carita Fagersund tillsammans med 6 st gruppordförande, som  
ansvarar för serveringen på våra tillställningar och värda all heder. 
Styrelsen  Per-Ole Renlund ordf Leif Svenfelt viceordförande, Karl-Johan Forsell sekreterare, 
Ann-Britt Sténs medlemsansvarig och kassör, Sven-Erik Andersson medlem, Inge-Britt 
Penttinen medlem, Ann-Christine Andtbacka medlem. Ersättare Eivor Finnäs, Maj-Britt 
Kujamäki, Siv Brännbacka och Marlene Holm. Styrelsen har sammanträtt till 11 st 
protokollförda sammanträden och behandlat 130 ärenden. 
Bokförare. Som bokförare utom styrelsen verkar Lis-Marie Fagerholm. 
Verksamhetsgranskare. Som ordinarie verksamhetsgranskare fungerar Peter Nygård och 
Gunborg Svenfelt, med Ann-Mari Snellman och Marlene Sämskar som ersättare. 
Ekonomin. Kassabalansen är stabil och i balans. 
Medlemsavgift.   År 2021 18 € 
 
Händelsekalender.  Se bilaga 
 
Tack till alla, som på sätt eller annat aktivt deltagit i våra aktiviteter, och tillställningar,  samt 
med sin insats bidragit till att föra föreningen framåt 
 
Styrelsen 
 


