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

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

23 februari 2018 kl. 14.00
på Godtemplaregården, Ängelholm.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Dagordningen delas ut vid årsmötet

Välkomna

Från vår verksamhet 2017 forts. på sidan C

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

Spara sidan D, 
så har Du vår 
verksamhet  för 2018

Skåne-Seniorens infoblad för avd. medlemmar

Ut i det blå, 8 juni 2017
Den 8 juni lämnade bussen Nordväst Skåne och ställ-
de kosan mot södern. Men vart i söder? 
Jo det blev ända ner till Ystad med dess omgivning

I Ystad gick vi runt i gamla stan, en mycket intressant 
vandring med en duktig lokal guid som kunde berätta 
om gamla Ystad och dess betydelse som både religi-
öst centrum som ”Hansestad”
Därefter körde vi upp mot Tomelilla för att äta Lunch 
på en golfrestaurang.
Efter lunch körde vi vidare runt i Östra Skåne och pas-
serade Fyledalen, på en liten grusväg med lite små-
bruk och hus som låg mycket lummigt på åskanten

Sedan började det närma sig eftermiddagskaffe.
Det blev hos en lantbrukare som drev en gårdsbutik 
med café. 
Till kaffet åt vi jättegoda våfflor. Gott - Gott !
Ja sedan började dagen ta slut och vi hade några tim-
mars bussfärd innan vi var hemma,
Som vanligt hade Gull-Britt o Jan ordnat även denna 
resa bra. Ett stort tack till de båda!

Kan det vara Pärleporten?



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

Styrelsen får härmed avge sin verksamhetsberättelse för år 2017.

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: Eva Brink Gustafsson  Ängelholm 
 -”- Kerstin Andersson  Åstorp
Revisorer: Ioana Cimpoeru   Åstorp
-”- Allan Nilsson  Kvidinge
Revisorsuppl: Yvonne Brorsson  Ängelholm  
  
Valberedning Aina Flink   Ängelholm, sammankallande
-”- Sven Svensson  Kvidinge
  Siri Jönsson   Ängelholm

Möten och Aktiviteter

Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden 
under verksamhetsåret 2017.

Årsmötet hölls den 17 februari på Godtemplargården, 
Ängelholm. 75 medlemmar deltog.

Under året har avdelningen, förutom årsmötet, haft 
4 medlemsmöten. Dessa möten har varit välbesökta 
med i snitt ca. 85 medlemmar.

På medlemsmötet den 6 oktober var de mest aktuella 
punkterna budget, verksamhetsplan, medlemsavgift 
2018 och information från KPR-ledamöterna i kom-
munerna Ängelholm, Klippan och Åstorp.
På detta möte höll Bo Rhodin information om Folk-
sam och våra försäkringar.

Medlemsantal 

I november 2017 hade avdelningen  1550 med-
lemmar. Medlemsavgiften har varit 170:- för 2017

Övriga aktiviteter

Avdelningen har under året deltagit vid distriktets 
utbildningar, ABF och Familjedag i Åstorp samt 
nationaldagen i Hembygdsparken, Ängelholm.

Vi har själva haft medlemsvärvningskampanj, Lä-
secirklar, Qigong, Spelat kort, ”Bättre tänka efter 
före”,  Fredagscafé med olika tema..
Samt en del resor och studiebesök som redovisas 
på sidorna A och C

Slutord:
Även i år verkar vi ha lyckats med våra aktiviteter. På arrangemangen har många deltagit och även på 
alla våra möten. Nya medlemmar har tillkommit. Vi tackar för detta och hoppas på ett nytt bra verk-
samhetsår 2018.

Gull-Britt Svensson                                            Gunilla Olsson                                                 Lena Ström

              
  
                                        Sonja Andersson            Gull-Britt Löhr   

Verksamhetsberättelsen är underskriven på originalet.
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Sill o päror på kollo, 20 juni
En viktig och trevlig tradition i vår verksamhet.
Bra uppslutning av våra medlemmar  i vanlig ord-
ning.

Föreningsdagen i år var i 
ABF-parken, Åstorp.

Resor och arrangemang under 2017
Ålandsresaresa 24 - 27 april, 
tillsammans med avd. 23 och 64

Räkafton på Kollo, 1 september
I år startade vi en ny sammankomst för våra med-
lemmar, en räkafton. Det satt nog rätt bra, för många 
kom och tyckte det var trevligt och att vi borde lägga 
in det som en årlig tradition i det nya programmet 
för 2018.

Albin från Bjuv underhöll oss.

Chess på Kristianstad teater 
25 november

Vi åkte buss dit med vår vanliga chauför Jan. Då vi 
kom dit åt vi en bit mat som bestod av antingen kyck-
ling eller lax. Sedan blev det teater. en mycket trevlig 
uppsättning av Chess med känd story, och schackspel 
samt med diverse komplikationer. 
Ja en trevlig lördagseftermiddag

Julmarknad på Liseberg, 

Julfest i Kvidinge Folkets Hus 

Fredagen den 1 december åkte en buss full av våra 
medlemmar till Liseberg i Göteborg för att gå på de-
ras julmarknad. En trevlig ocoh uppskattat arrange-
mang. Många stånd och en god julstämning fanns, så 
deltagarna fick en trevlig julresa.

Den sedvanliga julfesten i Kvidinge Folkets Hus 
fick den 7 dec. i år lite annorlund förhållande, 
nämligen en dubbelbokning av lokalen, illa hur 
klarar vi detta? 
Men allt klarade upp sig. visserligen blev julfesten  
lite kortare än planerat men allt löste sig eftersom 
många av deltagarna hjälpte till så vi fick iordning till 
nästa hyresgäst.
I övrigt gick eftermiddagen enligt traditionen, med 
julmat, lotterier, tomte som delade ut julklappart. Allt 
fungerade och medlemmarna var mycket nöjda.

Haroon  spelade 
och sjöng.



Aktiv iteter  & medlemsmöten, 
våren -  sommaren 2018

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

Årsmöte
23 februari kl. 14.00  Godtemplaregården, Södra Kyrkogatan Ängelholm
           
Påsklunch
22 mars kl. 11.00 Kvidinge Folkets Hus 100:-/medlem   150:-/ej medlem
   Anmälan senast den 9 mars. Betalas på plats i Kvidinge
   Buss avgår: Ängelholm 10.30
Burgresa  Busstider: Ängelholm ”Statoil” 7.00 - Kvidinge 7.30 - Åstorp 7.45
10 april  Pris : medlem 350:- ej medlem 450:-  Betalas på bussen

Ut i Det Blå Anmälan görs till Gull-Britt den 14 maj, 
5 juni   9.00-16.00 tel: 0435-252 47. 
   Pris:- 400:- Betalas senast den 20 maj på bankgiro: 5604-0629

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

Jubileumfest - 25 år Kvidinge Folkets Hus
27 juni kl. 17.00 Buss avgår från Ängelholm 16.30 
   Pris: medlem 100:-  Ej medlem 300:-
   

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 23 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
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