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Nu kommer ytterligare ett nyhetsbrev. Det är
dags att anmäla sig till vårt årsmöte den 22
april. I vårt förra utskick i julas annonserade
vi om dagen för årsmötet. I utskicket
bifogades ett inbetalningskort för
medlemsavgiften. Plusgironummer och
bankgironummer var noga angivet. Dessutom
årsavgiftens storlek, 120:-.
Vi har, som nämndes i förra nyhetsbrevet,
rensat i medlemsregistret och tagit bort de
medlemmar som inte betalt medlemsavgiften
trots påstötningar. Det har visat resultat på
betalningsviljan. Nu är det bara ett 20-tal som
ännu inte hunnit betala. Påminnelse delges
dessa medlemmar i detta utskick.
För er som inte kommer ihåg vårt plusgironummer: 51 00 85 - 4. Det går också
utmärkt att använda bankgiro 5662-8365.
Nu tillbaka till årsmötet.

PROGRAM
Kl 18.30 Samling för stipendieutdelning
Kl 18.45 Årsmötesförhandlingar
Kl 19.15 Välkomstdrink och därefter
bordsplacering och middag.
Middagen blir lite speciell eftersom
restaurangskolan har säsongsavslutning den
dagen. Man kommer att servera vid småbord
och ta upp beställningar vid borden. Tillgänglig
meny vet vi idag inget om. Det kommer att
finnas en hel del att välja bland. Är det någon
som bara äter vegetariskt är det bra att få
meddelande om detta.
Kl 21.00 Hemlig gäst och några andra
överraskningar.
För allt detta betalar du 250:- per person. Det
tillkommer kostnad för det du dricker, för
restaurangen har fullständiga rättigheter.

Vik alltså onsdagen den 22 april för vårt
70:e årsmöte med årsfest med respektive
på restaurangskolan, Ekebybruk, kl 18.30. Anmälan görs till Stefan Jontell på telefon
0708-11 99 64 senast onsdagen 15 april.
Det går bra och maila också:
Det blir en festkväll. Föreningen fyller
70 år!! Vi inleder som vanligt med att dela stefan.jontell@glocalnet.ne
ut stipendier.
Efter årsmötet har vi en trevlig samvaro med Föreningen 70 år
en trerätters middag. Det blir lotterier (du får Som nämnts har föreningen funnits i 70 år,
vilket är aktningsvärd ålder för en ideell
gärna skänka pris till lotteriet) och någon
förening. Den bildades alltså 1945. Kommer ni
form av underhållning.
ihåg den första styrelsen?
Ordförande Einar Berggren
Sekreterare Henning Karlsson
Kassör
Nils Rapp

Klubbmäst. Henning Lundgren
Ledamot
Josef Åkerlind
En av huvuduppgifterna i föreningen har
varit och är att förvalta fondmedel som
skänkts till Upsala IF av givmilda
föreningsmedlemmar. Fondmedlen uppgår
för närvarande till lite drygt 1,5 miljoner
kronor.
Viss del av avkastningen skall delas ut till
stipendier till aktiva och ledare i UIF.
IFU Arena
Byggarbetet pågår enligt planerna. Nu börjar
också limträstommen komma på plats.
Anläggningen för friidrottsdelen blir klar att
användas från och med hösten 2016.
Som ni kanske vet finns det beslut om att
bygga om Studenternas till enbart en
fotbollsarena. Det betyder att en ny
friidrottsarena skall uppföras i anslutning till
inomhusarenan. Enligt planerna skall den nya
arenan vara klar till sommaren 2017 (?). Det
blir alltså ytterligare en byggarbetsplats vid
Gränbyfältet inom kort.
UIF-Fotbollen
Det blir ett spännande år för fotbollen. Spel i
division 2 Östra Svealand med hemmamatcher på Studenternas.
Sektionen har tagit ett nytt grepp genom att
sälja säsongsbiljetter i form av medlemskap i
”Club 1905”. Medlemsskapet kostar 1905:-.
Summan syftar givetvis på året som UIF
bildades.
Mera info får du på sektionens hemsida,
http://www.uiffotboll.se/
Friidrottarna
Friidrotten kommer att få ett jättelyft med
den nya inomhushallen.
Just nu fokuseras intresset på Erik Hagberg,
som för närvarande är Sveriges snabbaste på
60 m. Hoppas har är hel till inomhus-EM.

Shuffleboard
Det finns en sport som föreningen deltar
aktivt i, nämligen shuffleboard. Vi har
deltagit i Upplandsserien under flera år och har
varit väldigt framgångsrika. Uffe Nordlund
berättar för mig att vi för närvarande deltar med 3
lag. UIF 3 ligger tvåa i serien, som innehåller 14
lag, med bl a Anders Lundin och Bo Millerud som
stjärnor. I UIF 2 (f n femma) heter stöttepelaren
Torbjörn Källander och i UIF 1 (f n tia) Bengt
Lindén.
Finns intresse att vara med? Hör av er till Uffe.
Grattis
Under året är det flera medlemmar som fyller
jämnt. Vi gratulerar.
90 år
Bertil Reher
Thorsten Johansson
Gösta Mattson

29/1
18/6
9/9

80 år
Torsten Ottosson
Folke Larsson
Stig Pettersson
Bengt Carlsson

23/2
17/3
26/6
22/7

70 år
Jan-Erik Larsson
Lars Gejke
Leif Johansson
Lars O Eriksson
Torgny Låås
Margareta Jontell

12/1
23/3
29/3
2/4
14/5
7/8

60 år
Tore Jansson
40 år
Annie Larsson
Mosa Sayed

1/6

29/1
1/5

Hans-Göran Lenke
Ordförande i Äldre UIF:are

