Föreningen Äldre UIF:are står stark
Föreningen Äldre UIF:are, som bildades 1945 av ett gäng UIF-grabbar som fyllt 35, står
starkt rustade. Det gäller såväl antal medlemmar (225) som ekonomiskt.
Visserligen har medlemsantalet varit konstant det senaste året men det finns kapacitet att höja
ribban något. I sektioner som boxning och handboll, men även i friidrott, finns mer att hämta.
Förutom en förening för kamratlig samvaro är vi ett stöd för moderföreningen UIF och dess
stora ungdomsverksamhet. Vi överlämnade 100 000 som jubileumspresent till UIF:s
ungdomsidrott då föreningens 100-årsjubilerade. Sedan blev det lika mycket till 2006.
Veckorna före jul sände Äldre UIF:are över 300 000 som stöd för utvecklande verksamhet.
Det gäller avkastning på legendariske Enok Erikssons donation och hans dotter Eva.
Förutom Nockes fond och Eva och Terje Nordnes fond, som är de riktigt stora, finns Rune
"Skepparns " Janssons minnesfond" ur vilken det delas ut stipendier några år till."Skepparns
fond" med ett startkapital på 32 000 har givit en trefaldig avkastning.

Verksamheten 2007
För att bli medlem i Äldre UIF:are krävs att Du idrottat i UIF:s färger och fyllt 35 år. Äldst i
föreningen är Bertil Wettervik, still going strong, som i höstas fyllde 92. Under år 2007 avled
medlemmarna Sven Åhrman, Kurt Gerhardsson, Stig Röjerås och Gunnar Jansson. I vinter har
först Henry Östvall och sedan Arne Thunander lämnat oss.
I vår styrelse sitter Bengt Carlsson, ordförande, Hans-Göran Lenke, sekreterare, Sten
Marcusson. kassör, Roland Lindberg, klubbmästare och Johnny Wahlström,
medlemsregistrator.
Årets första sammankomst är årsmötet fredagen 25 april på Restaurangskolan, Ekebybruk.
Sedan planeras en traditionell höstresa i slutet av augusti. Förra årets resa gick till Norrtälje,
Roslagens famn.
Om du fyllt 35, tveka inte att bli Äldre UIF:are. Vill du stödja vår verksamhet ekonomiskt,
tänk på Äldre UIF:are och postgirot är 51 00 85- 4.
Bengt Carlsson, ordförande

