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Pensionerade Farmacevters Förbund – 80 år  
 
Gott Nytt År och God Fortsättning önskas alla i PFF!  
Nu börjar ett nytt år med trivsamma träffar och gemytlig samvaro med gamla och nya 
farmacevtkollegor.  
 
PFF grundades 1940 och firar således 80 år och detta jubileum skall vi fira lite extra i samband med 
årsmötet. 
Årsmötet är den 26 mars med start kl. 15.00 på Svea Konferens, Holländargatan 10 (nära Hötorget).  
Med anledning av 80-årsjubileet har vi bjudit in apotekare Leif V Eriksson, som kommer kåsera och 
göra några nedslag i förbundets historia. Vi har även bjudit in apotekare Gunilla Osswald, VD för 
Bioarctic AB, som skall berätta om bolagets forskning på sjukdomar inom det centrala nervsystemet 
där stora medicinska behov, t.ex. Alzheimer och Parkinsons sjukdom. 
Dagen efter årsmötet på fredagen den 27 mars kommer vi göra en guidad tur på Nationalmuseum 
utan kostnad följt av lunch i närheten av museet till självkostnadspris 
Se sparat kallelse till årsmötet och anmälan som finns bilagt detta utskick. 
 
Som ordförande gläds jag åt all den aktivitet som har varit i de olika lokalavdelningarna. Förra året 
genomfördes inte mindre än 41 olika aktiviteter.  
Vårens program för lokalavdelningarna finns på hemsidan eller kommer att läggas ut de närmaste 
veckorna. Gå in på vår hemsida www.pensioneradefarmacevter.se och se vad som händer i de olika 
lokalavdelningarna. Alla är välkomna till de lokala aktiviteterna även om du inte bor i området. 
Verksamheten bygger på de insatser som görs ute i lokalavdelningarna av kontaktpersonerna.  
Med glädje kan vi konstatera att verksamheten i Göteborg kommit igång igen efter några års avbrott. 
Gå in och kika på vad som händer i Göteborg. 
Tyvärr finns fortfarande vakanser i vissa lokalavdelningar. Vi ska se om vi kan göra en återstart i 
Sundsvallsområdet. Vi planerar en lokalombudsträff under våren där vi kan utbyta erfarenheter och 
inspirera varandra.  
Rekrytering av nya medlemmar är en utmaning med den fragmenterade apoteksmarknad vi har idag. 
Vi försöker hitta lösningar på detta, men som sagt det är en utmaning. Det finns ett välkomstbrev till 
nyblivna pensionärer, som också biläggs detta utskick och också kan laddas ner från hemsidan. Vi ber 
om din hjälp att sprida detta till personer du vet just gått/kommer att gå i pension. 
 
E-postadresser efterlyses 
För att underlätta vår kontakt med dig så vill vi helst använda e-post i stället för brev. Det är enklare, 
snabbare och framför allt mycket billigare. Så om du inte redan har uppgett din e-post-adress så ber 
vi dig att skicka ett mail till registeransvarig Gunnel Bridell, e-post: gunnel.bridell@gmail.com.   Ange 
ditt namn och adress i mailet. Gunnel lägger in din e-postadress i registret. Därefter har du möjlighet 
att Skapa ett konto på MyClub och komplettera övriga uppgifter. Bilagt finns instruktion för hur du 
skapar ett konto . På sikt kommer vi att helt och enbart gå över att kommunicera via e-post. 
 
Vi har ett nytt system för betalning av medlemsavgiften. Separat faktura med medlemsavgiften på 
100 kr skickas till alla som har e-post via en ny tjänst via MyClub som avsändare. Till de som inte har 
e-post görs brevutskick på medlemsavgiften via My Club.  
OBS medlemsavgiften betalas numera via bankgiro och med angivande av OCR-nummer. Dessa 
uppgifter finner du på fakturan. 
 
Med hjärtliga farmaceutiska hälsningar 
 
Ola Flink 
 
Bilagor 1. Årsmöteshandlingar 2. Välkomstbrev och 3. Instruktion: Skapa konto 
 

http://www.pensioneradefarmacevter.se/
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Bil 1a 
 
Kallas till årsmöte i Stockholm torsdagen den 26 mars kl 15.00 
 
Lokal: Svea Konferens, Holländargatan 10, Stockholm  
Kommunikationer: T-bana till Hötorget, uppgång Olof Palmes gata 
 
Efter årsmötet kåserar apotekare Leif V Eriksson med några nedslag i förbundets 80-åriga 
historia. Därefter berättar apotekare Gunilla Osswald, VD för Bioarctic AB om bolagets 
forskning på sjukdomar med stora medicinska behov inom det centrala nervsystemet. 
 
Därefter gemensam subventionerad middag (buffé), dessert, vin, öl eller vatten, och kaffe. 
Pris 300:- 
Anmälan till middag görs senast 12 mars till Gunnel Bridell; 
e-post: gunnel.bridell@gmail.com eller telefon: 070-747 90 53 
OBS! Efter anmälan betalas middagsavgiften in på förbundets Plusgiro: 15 89 71-2  
OBS! glöm inte att ange ditt namn vid inbetalningen 
 
Du som bor långt bort från Stockholm och har faktiska resekostnader överstigande 300 kr, 
kan utnyttja möjligheten till resebidrag (max 1000 kr) 
 
Den 27 mars kan man deltaga i en guidad tur på Nationalmuseum med efterföljande lunch. 
Anmälan görs senast den 12 mars till Gunnel Bridell (museum och/eller lunch) se mer i 
bifogat brev. 
 
Ärenden 

1. Årsmötet öppnas 
2. Upprättande av röstlängd 
3. Val av medlem att jämte ordföranden att justera protokollet 
4. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
5. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse 
6. Behandling av revisionsberättelsen 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
8. Fråga om ersättning till styrelse och revisorer 
9. Fastställande av budget och medlemsavgift 
10. Styrelsens förslag och framställningar 
11. Fråga som medlem väckt hos styrelsen inom stipulerad tid 
12. Val av ordförande, 4-6 ledamöter, 2 revisorer, 1 revisorssuppleant 
13. Val av valberedning 
14. Övriga ärenden 
15. Årsmötet avslutas 

 
Välkomna 
Styrelsen 
 

mailto:gunnel.bridell@gmail.com
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      Bil. 1b 
Årsberättelse för verksamheten 2019 
Pensionerade Farmacevters Förbund 
 

Vid årsmötet den 13 mars 2019 valdes för verksamhetsåret 2019 följande styrelse: 
Ordförande Ola Flink (omval) 
Styrelseledamöter: Gunnel Bridell (omval), Alice Hörnell (omval), Gunnar Lundberg 
(omval), Per Johansson (omval), Anna-Christina Hedlund (nyval) och Berit Sjöberg 
(nyval) 
Till revisorer omvaldes Eva-Lena Ahlesten och Mariana Cederstam. 
Som revisorssuppleant omvaldes Jan Ernberg. 
Ny valberedning: Jan Ernberg, Gerd Henriksson och Ingrid Ström. 
 
Årsavgiften har varit 100 kr för detta år. 
Vid årsskiftet 2019/2020 hade förbundet 965 medlemmar. Av dessa är 26 nya 
medlemmar. 
Styrelsen har haft 8 protokollförda möten. 
 
Under året har styrelsen, men framförallt förbundets webmaster Per Johansson och 
kassör Gunnel Bridell arbetat med upphandling och införande av nya system med 
förenkling av hemsidan (Red Kite) och nytt medlemsregister (MyClub). De har också 
tillsammans med Anna-Christina Hedlund genomgått utbildning i systemen.  
Arbetet med medlemsvärvning har skett fortlöpande bl.a. genom ett försök att starta 
om lokalavdelningen i Göteborg genom ett lokalmöte med deltagande av ordförande 
Ola Flink och vice ordförande Anna-Christina Hedlund. 
Det har varit hög aktivitet i lokalavdelningarna med totalt 41 genomförda aktiviteter. 
Mycket tid och engagemang har lagts ner inför Förbundets 80-årsfirande 2020. 
 
Vid årsmötet den 13 mars 2019, som hölls på Westmanska konferensanläggningen, 
Holländargatan 17, Stockholm deltog 59 medlemmar.  
Årsmötestalare var Edvard Smith, professor i laboratoriemedicin på Karolinska 
Institutet i Huddinge. Han talade positivt och informativt om 2018 års Nobelpris i 
fysiologi eller medicin. Nobelpriset gavs för forskningen och upptäckten av 
cancerbehandling genom hämning av immunförsvarets bromsmekanismer och dess 
kliniska betydelse. 
 
Stockholm den 7 januari 2020 
 
Ola Flink 
 
 
Christina Hedlund  Gunnel Bridell Per Johansson 
 
 
Berit Sjöberg  Alice Hörnell Gunnar Lundberg 
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Årsbokslut 2019 

   

Bil. 1c 
För pensionerade Farmacevters Förbund ( org nr 802002-6236) 

   RESULTATRÄKNING 190101-191231   180101-181231 
  Intäkter 

      Medlemsavgifter 97 400 
 

104 800 
  Övrigt 

 
0 

 
16 530 

  Summa intäkter 97 400 
 

121 330 
  Kostnader 

      Medlemsaktiviteter 23 401 
 

27 535 
  Årsstämma 32 200 

 
18 577 

  Porto.e-post 28 751 
 

30 206 
  It-kostnader 49 200 

 
8 260 

  Styrelse 
 

5 839 
 

5 202 
  Övriga kostnader 10 380 

 
11 485 

  Trycksaker 
 

11 816 
 

0 
  Summa kostnader 161 587 

 
101 265 

  Finansiella poster 
     Utdelningar 13 068 

 
17 820 

  

       Skatt 
 

2 875 
 

3920 
  Årets resultat -53 994 

 
33 965 

  BALANSRÄKNING 
     Tillgångar 

      Finansiella anläggnings 
     tillgångar 

 
5 933 

 
5 933 

  Omsättningstillgångar 
      Plusgiro 

 
9 841 

 
36 948 

  Handelsbanken, Nordea 13 068 
 

0 
  Nordea 

 
191 958 

 
231 958 

  Skattekonto 15 
 

15 
  Summa omsättningstillgångar 214 882 

 
268 921 

  Summa tillgångar 220 815 
 

274 854 
  SKULDER OCH EGET KAPITAL 

  
  

  Eget kapital 270 534 
 

236 569 
  Årets resultat -53 994 

 
33965 

  Summa eget kapital 216 540 
 

270 534 
  Övriga skulder 

  
  

  Skatteskuld 2 875 
 

3 920 
  Förutbetalda medlemsavgifter 1 400 

 
400 

  Upplupna kostnader 
  

  
  Summa skulder 4 275 

 
4 320 

  Summa skulder och  
     eget kapital 220 815 

 
274 854 

  

       

  
Stockholm den 7 januari 2020 

   

       Ola Flink 
 

Gunnel Bridell 
 

Anna-Christina Hedlund 
 Per Johansson Gunnar Lundberg Berit Sjöberg 

 
Alice Hörnell 
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      Bil. 1d 

 

 

Revisionsberättelse för Pensionerade Farmacevters Förbund 

 
Undertecknade, revisorer i Pensionerade Farmacevters Förbund                                                         

har enligt uppdrag granskat årsredovisningen, de underliggande räkenskaperna samt 

styrelsens förvaltning för 2019. 

Räkenskaperna har förts med noggrannhet och alla intäkter och kostnader har verifierats med 

vederbörliga allegat. 

Styrelsens verksamhet har kunnat följas med utförliga protokoll. 

Vi tillstyrker att uppgjord resultat- och balansräkning fastställs och att styrelsen beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

 

Stockholm den 16 januari 2020 

 
 
Mariana Cederstam   Eva-Lena Ahlesten 
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      Bil.2 

 
Pensionerade Farmacevters Förbund 
Du  som nyligen har fyllt 65 år. 
Här får du ett erbjudande att komma med i vårt förbund. Möjligen arbetar du fortfarande eller 
kanske har du redan tidigare lämnat arbetslivet. Oavsett hur det förhåller sig, vill vi berätta om 
Pensionerade Farmacevters Förbund. 
Vår främsta uppgift är att medverka till fortsatt vänskap och gemenskap mellan oss farmacevter.  
Förbundet är indelat i olika lokalavdelningar som ordnar lokala aktiviteter t ex utflykter och 
studiebesök. Varje lokalavdelning har en eller flera kontaktpersoner, vars namn du kan hitta på 
hemsidan under resp. lokalavdelning. Bifogat finns också en förteckning över våra lokalavdelningar 
och kontaktpersoner. 
De lokala aktiviteterna informerar vi om inför höst- och vårterminerna på vår hemsida, 
www.pensioneradefarmacevter.se och genom lokala utskick. Där kan du läsa om alla aktiviteter och 
annan information. 
Årsmöte brukar hållas i Stockholm. Förutom årsmötesförhandlingar har vi alltid någon aktuell 
programpunkt, som kan engagera oss. Årsmötet avslutas med gemensam middag. 
För att även de som bor långt från Stockholm ska kunna närvara, finns möjlighet att få ersättning för 
skälig resekostnad av förbundet. 
Tycker du att detta verkar intressant? Vi är nu c:a 950 medlemmar från skilda verksamhetsområden 
och hoppas att också du vill bli medlem. 
Anmäl dig på vår hemsida: www.pensioneradefarmacevter.se under fliken: KONTAKT och sedan på 
underfliken: BLI MEDLEM. Ett mail skickas som bekräftelse på din anmälan. Ditt medlemskap 
aktiveras när du har betalat in din medlemsavgift på 100 kr till bankgiro: 5411-2685 enligt faktura. 
Glöm inte att ange OCR-nummer. 
 
Välkommen som medlem! 
 
Ola Flink 
Ordförande 
Tfn: 070-3503994, e-post: flink.ola@gmail.com 
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PFF, Lokalavdelningar och kontaktpersoner  
 
DALARNA  
Susanne Naula, Färjbacksvägen 29, 785 61 DJURÅS, 070-2312479; susanne.naula@gmail.com 
Eva Goude, Lilltorpsvägen 25 A, 791 61 FALUN. 023- 184 95; 070-730 18 05; egoude77@hotmail.com 
Gudrun Wahlsten, Sandtäktsvägen 19, 791 33 FALUN, 070-7792233; gudrunwahlsten@yahoo.se 
Carin Westman, Herrhagsvägen 17 C, 791 75 FALUN, carinwestman33@gmail.com 
 
GÖTEBORG 

Ulrika Axelsson, Sankt Pauligatan 21 D, 416 60 GÖTEBORG , 070-577 56 77; 
axelssonulrika@hotmail.com 

Barbro Bjärkby, Gröna Annas gata 1, 41708 GÖTEBORG,  070-337 85 50; 

barbro.bjarkby@hotmail.com,  

    

      MALMÖ-TRELLEBORG 
Jarl Ingelf, Myntgatan 22, 214 59 MALMÖ, 070-789 49 94; jarl.ingelf@gmail.com 
 
NORDVÄSTRA SKÅNE 
Kerstin Andersson, S.Strandgatan 19, 252 24 HELSINGBORG, 042-18 19 18; 070 323 34 64; 
ka.hbg@telia.com 
Kerstin Berg, Långarödsvägen 6, 263 32 HÖGANÄS, 042-23 51 15; 070 523 51 15; 
sjunnetorp@telia.com 
Else Malmborg, Hultabogatan 32 B, 263 38 HÖGANÄS, 042-34 02 06; 070 826 92 39; 
else.malmborg@telia.com  
 
STOCKHOLM 
Ola Flink,Trålgränd 3, 116 68 STOCKHOLM, 070-350 3994; flink.ola@gmail.com 
 
SUNDSVALL 
Cajsa Olson, Klackvägen 51, 856 53 SUNDSVALL, 060-10 02 22; cajsa.olson@telia.com 
 
UPPSALA 
Ulla-Britt Östman, Eldkvarnsgatan 7, 753 42 UPPSALA,0702-07 19 21; ubostman@telia.com 
Siv Asplund, Sömnadsvägen 19, 757 57 UPPSALA, 018-425087; 070-6689749; siv.asplund@tongi.se 
 
UMEÅ 
Fn vakant 
 
YSTAD 
Astrid Hansson, Stallgatan 12271 42  YSTAD, 070-565 89 69; astridhansson1@gmail.com 
Bingo Olsson, Handskmakargatan 15, 271 46 YSTAD, 0411-722 25;bengt.ingvar.olsson@telia.com 
 
ÖREBRO 
Agneta Skjutare-Emanuelson,Nygatan  22, 692 34 KUMLA, 070-6974225; 
agneta.emanuelson@telia.com 
 
ÖSTERGÖTLAND 
Claes Wallén, Verkmästaregatan 1, 587 37 Linköping, 013 15 77 74; 070 250 1877; 
claes.wallen@gmail.com 
  

mailto:susanne.naula@gmail.com
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      Bil. 3 

Instruktion: Skapa Konto – Medlemsregistret MyClub 
Pensionerade Farmacevters Förbund använder MyClub som leverantör av medlemsregister MyClub 
har bl.a. många idrottsföreningar som kunder.   
Skapa konto: 
Om du inte besökt ”Mitt Konto” sedan PFF bytte leverantör (juni 2019) behöver du skapa ett nytt 
konto för att kunna se vilka uppgifter som finns registrerade på dig. Du kan även ändra dina egna 
uppgifter.  
Det är lätt att skapa ett konto. Du går in på PFF hemsida www.pensioneradefarmacevter.se och 
klickar på Kontakt/Mitt konto. Då kopplas du automatiskt vidare till den nya leverantörens hemsida 
där du skapar ditt konto.  
När du klickat på Mitt Konto kommer du till nedanstående bild. Klicka på Skapa konto se 
rödmarkering i bilden 
 

stp
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Registrera ditt konto med din privata e-postadress som du tidigare angett till föreningen och som du 
nu fått detta utskick till. 

 
Ange ett lösenord – ditt lösenord två gånger. 
När du klickar på ”Skapa konto” får du ett bekräftelsemejl, du ska där verifiera din e-postadress. 
Sedan kan du logga in med dina uppgifter, obs spara lösenordet.   

 

Du kan logga in med samma uppgifter i mobilen och spara MyClub på mobilens skrivbord.  
 
OBS de som inte har e-postadress kan inte gå in och skapa ett eget konto. I de fall man önskar få reda 
på vilka uppgifter som finns registrerade alternativt vill uppdatera sina uppgifter får man kontakta 
registeransvarig Gunnel Bridell. Tel: 070 747 90 53, e-post: gunnel.bridell@gmail.com 
 
Styrelsen för Pensionerade Farmacevters Förbund 
 


