
Information från          
Avdelning 52 Nordvästskåne
Ängelholm - Båstad - Klippan - Åstorp - Örkelljunga

Som medlem i Sv. kommunalpensionärerna, SKPF avd. 52
Kallas Du till ordinarie årsmöte

17 februari kl. 14.00
på Godtemplaregården, Ängelholm.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Dagordningen delas ut vid årsmötet

Välkomna

Från vår verksamhet 2016 forts. på sidan C

Du hittar oss även på Distriktets 
hemsida/avdelningar:   www.skpfskane.se

Spara sidan D, 
så har Du vår 
verksamhet  för 2017

Gotlandsresa tillsammans 
med avd. 23 och 64
Den 22 - 26 augusti genomförde 
vi en fem dagars resa till Gotland 
tillsammans med avdelningarna 23 i 
Helsingborg och 64 i Landskrona.
Ett trevligt årligt återkommande 
samarrangemang.

Skåne-Seniorens infoblad för avd. medlemmar



Verksamhetsberättelse
Svenska kommunalpensionärerna, avd 52, har sin verksamhet inom 
kommunerna Ängelholm, Båstad, Klippan, Åstorp och Örkelljunga.

Styrelsen får härmed avge sin verksamhetsberättelse för år 2016.

Styrelsens ledamöter har efter årsmötet bestått av följande:

Ordförande:  Gull-Britt Svensson  Kvidinge
Kassör: Gunilla Olsson     Klippan 
Sekreterare: Lena Ström  Ängelholm
Ledamot: Gull-Britt Löhr  Ängelholm
 -”- Sonja Andersson  Klippan
Suppleanter: Siri Jönsson  Ängelholm 
 -”- Kerstin Andersson  Åstorp
Revisorer: Ioana Cimpoeru   Åstorp
-”- Allan Nilsson  Kvidinge
Revisorsuppl: Yvonne Brorsson  Ängelholm  
  
Valberedning Aina Flink   Ängelholm, sammankallande
-”- Sven Svensson  Kvidinge
  

Möten och Aktiviteter

Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden 
under verksamhetsåret 2016.

Årsmötet hölls den 19 februari på Godtemplargården, 
Ängelholm. 75 medlemmar deltog.

Under året har avdelningen, förutom årsmötet, haft 
fyra medlemsmöten. Dessa möten har varit välbesök-
ta med i snitt ca. 80 medlemmar.

På medlemsmötet den 7 oktober var de mest aktuella 
punkterna budget, verksamhetsplan, medlemsavgift 
2016 och information från KPR-ledamöterna i kom-
munerna Ängelholm, Klippan och Åstorp.
På detta möte hade vi som gäst Mathias Wittgren. 
Han informerade oss om ”I väntan på ambulans”.

Medlemsantal 

I november 2016 hade avdelningen  1550 med-
lemmar. Medlemsavgiften har varit 160:- för 2016

Övriga aktiviteter

Avdelningen har under året deltagit vid Senior 
mässan i Malmö,  distriktets utbildningar, ABF och 
Familjedag i Hembygdsparken, Ängelholm.

Vi har själva haft medlemsvärvningskampanj, Stu-
diecirklar i Minilagbok för pensionärer, Qigong, 
Spelat kort, ”Bättre tänka efter före”,  Fredagscafé 
med föreläsningar.
Samt en del resor och studiebesök som redovisas 
på sidorna A och C

Slutord:

Under året har våra möten och aktiviteter ökat i antal. Vi har även fått nya medlemmar.
Vi tackar och hoppas att vi kan leva upp till era förväntningar även under 2017 

Gull-Britt Svensson                                            Gunilla Olsson                                                 Lena Ström

              
  
                                        Sonja Andersson            Gull-Britt Löhr   

Verksamhetsberättelsen är underskriven på originalet.
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Utöver resor och arrang-
emang som är presente-
rade i bildkollaget har vi 
även haft följande.
Påsklunch i Kvidinge Folkets 
Hus

Sist men inte minst så avslu-
tades årets verksamhet med 
julfest i Kvidinge Folkets Hus 
där det bjöds på Gull-Britts 
hemlagade julamad.

Även tomten hade hittat till 
Kvidinge så vi hade väl varit 
snälla.

Sill o päror på kollo. 
En viktig och trevlig tradition i vår verksamhet.
Bra uppslutning av våra medlemmar  i vanlig 
ordning.

Luffarmuséet i Småland blev höstens stora evange-
mang, tänk vad roligt och humoristikt det var.

Föreningsdagen i Hembygdsparken i Ängelholm.
Där var bland annat Siri, Gunilla och Kertsin som 
våra ”Ståndspersoner”

Resor och arrangemang under 2016

På vår ”Ut i det blå” resa, den 23 maj 2016, 
blev det i utvandrarnas spår, med start i Ljud-
ers by och ner mot Karlshamn.

Den 24 november var vi på Vellingeblommans julmarknad samt mel-
lanlandade hos Dymöllans rökeri och smakade på deras produkter.



Aktiv iteter  & medlemsmöten, 
våren -  sommaren 2017

O.B.S.
Riv ut och spara denna sida

Årsmöte
17 februari kl. 14.00  Godtemplaregården, Södra Kyrkogatan Ängelholm

Musikalresa till Kristianstads teater    NYTT!! NYTT!!           
24 mars  Musikal- och operett kavalkad med Elisabeth Assarsson och Björn Forsberg
   Samt mat och kaffe. Vi åker buss från Ängelholm 12.00, Åstorp 12.20, 
   Kvidinge 12.30.  Pris medlem: 250:- ej medl 350:-

Påsklunch
30 mars kl. 11.00 Kvidinge Folkets Hus 100:-/medlem   150:-/ej medlem
    Anmälan senast den 15 mars. Betalas på plats i Kvidinge
Burgresa
3 april   Busstider: Ängelholm ”Statoil” 7.00 - Kvidinge 7.30 - Åstorp 7.45
   Pris : medlem 300:- ej medlem 400:-  Betalas på bussen
Åland
24 - 27 april  Åland med övernattning tillsammans med avd. 23 o 64.
   
   Pris för fyra dagar: 3600:- Enkelrumstillägg 600:-
   Buss avgår: Åstorp 7.45, Ängelholm 8.15
   Betalas senast: 1 april på bankgiro: 5604-0629 
Ut i Det Blå
8 juni   Anmälan görs till Gull-Britt den 9 maj, 9.00 -16.00 tel: 0435-252 47. 
   Pris:- 400:- Betalas senast den 15 maj på bankgiro: 5604-0629

Sill o Päror ”Kollo” Ängelholm
20 juni kl. 13.00  75:-/medlem    100:-/ej Medlem. Betalas på ”Kollo”

Anmälningar till våra aktiviteter görs till: Gull-Britt Svensson 0435-252 47 
eller e-post: boulevarden@telia.com

Anmälningarna är bindande!
Vårt bankgiro är: 5604-0629
Ö v r i ga  a k t i v i te te r

Qigong startar tisdagen den 24 januari kl 10.00 på Kallenbergsgatan 2C (källaren)
Vårt fredagscafé på Kallenbergsgatan har öppet sista fredagen i månaden kl. 14.00
Ej juni, juli, augusti och december

Höstens verksamhet kommer 
som bi laga i  Senioren nr  3

D


