
Ole Granholm fortsätter leda Vi Norrifrån 

Vid Pensionärsföreningen Vi Norrifråns årsmöte den 5 mars återvaldes Ole 
Granholm enhälligt till styrelseordförande för föreningen. Även 
styrelsemedlemmarna Birgitta Nygård, Britt-Mari Jylhä, Birgitta Sundvik och 

Rita Kortell återvaldes. Till ny medlem i styrelsen valdes Lars-Eric Thylin. Han 
efterträder Ingmar Kullas som undanbad sig återval. Thylin har tidigare verkat 
som ersättare i styrelsen. 

Mats-Johan Thylin återvaldes som ersättare och till ny ersättare i styrelsen 
valdes Margita Lukkarinen. Mona Brännkärr och Lisbet Cygnel återvaldes 
till verksamhetsgranskare. Till deras ersättare valdes Barbro Vilo och 
Christina Koivusalo. 

Årsmötet leddes av Ole Granholm med Stina Stenman som viceordförande. 
Som sekreterare för mötet fungerade Birgitta Nygård. Verksamhetsberättelsen, 
bokslutet och verksamhetsgranskarnas utlåtande föredrogs. Därefter fastställdes 
verksamhetsberättelsen och bokslutet varefter styrelsen och övriga 
redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

Medlemsavgiften på 20 euro bibehålls på samma nivå som året innan. Av 
medlemsavgiften går 14 euro till förbundet. Verksamhetsplanen och budgeten 
för 2020 föredrogs och godkändes. Innan mötet avslutades avtackades Ingmar 
Kullas för sina insatser i styrelsen. Han invaldes som ordinarie medlem 2014. 
År 2017 utsågs han till styrelsens viceordförande och på den posten satt han tills 
han på egen begäran undanbad sig återval. 

Årsmötet som samtidigt var månadsträff för mars inleddes med ”Slumrande 

toner”. Vid parentationen tändes ett ljus och Stina Stenman läste namnen på de 

medlemmar som avlidit under året. Sedan följde en tyst minut varefter Greta- 

Lisa Nilsson framförde en dikt.  

 

Minnesstunden avslutades med att Pensionärskören Vi Norrifrån under John 

Storbackas ledning sjöng ”Vila i mig”.  Därefter uppträdde kören med fyra 

sånger och inledde med ”Och sången väller fram”, ”Vintergatan”, ”SUN Rice 

suset” och avslutade med ”Gräs”.  

 

John Storbacka hedersmedlem 
 

Innan kaffepausen utnämndes John Storbacka till hedersmedlem i föreningen 

med anledning att han fyllt 90 år och för sina insatser som uppskattad dirigent 

för pensionärskören sedan kören bildades för 15 år sedan.  

 

Ordföranden blickade tillbaka på John Storbackas engagemang allt sedan han 



som 16-åring efter skriftskolan gick med i Lappfors ungdomsförenings kör. 

Sedan blev det manskörssång i Nykarleby seminarium. Sin lärargärning 

fullgjorde han vid Renlunds i Karleby, skolan som han var trogen till 

pensioneringen.  

 

John Storbacka har varit aktiv i hela sitt liv. Han har tilldelats en rad 

hederstecken och utmärkelser inom körsången och för sina insatser som 

omtyckt dirigent. I samband med Vi Norrifråns 40 årsjubileum 2013 tilldelades 

han Svenska pensionärsförbundets 

hederstecken i silver. Han är hedersdirigent 

i Gamlakarleby manskör för att nämna 

några. 

 

Vi Norrifråns ordförande Ole Granholm 

tackar pensionärsörens dirigent John 

Storbacka för det arbete han utfört 

körsången och musiklivet till fromma. Med 

anledning av detta och för att han uppnått 

den aktningsvärda åldern 90 år tilldelades 

han hedersdiplom och blomsterbukett. 

(Britt-Mari Jylhä). 

 

 

 

 

Ingmar Kullas avtackades av Ole Granholm 

för sina insatser inom styrelsen, där han 

verkat som medlem sedan 2014 och som 

styrelsens viceordförande sedan 2017. 

Ingmar har en vacker och tydlig stämma i 

pensionärskören och fiolens strängar 

behärskar han med bravur.  
 

 

I år fyller Pensionärskören Vi Norrifrån 15 

år och bjuder på en jubileumskonsert i 

stadshusets festsal. Planeringen är i full 

gång. I samband med årsmötet uppvaktade Vi Norrifrån köksansvariga 

Marianne Kujala som går i pension med en blomsterbukett som tack för gott 

samarbete och god service under de gångna åren. 

 

Birgitta Nygård 


