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

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

22 februari 2019 kl. 14.00
på Godtemplaregården, Ängelholm.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Dagordningen delas ut vid årsmötet
Vi bjuder på¨kaffe och hembakad fastlagsbulle

Välkomna

Från vår verksamhet 2018 forts. på sidan C

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

Spara sidan D, 
så har Du vår 
verksamhet  för 2019

Skåne-Seniorens infoblad för avd. medlemmar

Den 27 juni firade vi vårt 25 års jubileum i Kvidinge Folkets Hus med helgrillad gris, festligt 
när det grillas på plats. Gäster kom från Förbundet och distriktet och grattade oss.

Styrelsen vid bor-
det vid avtack-
ningen med var-
sin röd ros
Bild 1 från väster:
Elisabeth Ingels-
son ”Göta”
Bild 2: Vy över 
festdeltagarna.
Bild 3. Vår nestor 
Siri Jönsson som 
var med och star-
tade föreningen 
för 25 år sedan

Bild 1.                                             Bild 2                                                                                               bild 3      



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

Styrelsen får härmed avge sin verksamhetsberättelse för år 2018.

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: Birgitta Henningsson  Munka Ljungby 
 -”- 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 9 protokollförda sammanträden un-
der verksamhetsåret 2017.

Årsmötet hölls den 23 februari på Godtemplargården, 
Ängelholm. 60 medlemmar deltog.

Under året har avdelningen, förutom årsmötet, haft 
4 medlemsmöten. Dessa möten har varit välbesökta 
med i snitt ca. 80 medlemmar.

På medlemsmötet den 17 oktober var de mest aktuella 
punkterna budget, verksamhetsplan, medlemsavgift 
2019 och information från KPR-ledamöterna i kom-
munerna Ängelholm, Klippan och Åstorp.
.

Medlemsantal 

I november 2018 hade avdelningen  1550 med-
lemmar. Medlemsavgiften har varit 170:- för 2018

Övriga aktiviteter

Avdelningen har under året deltagit vid distriktets 
utbildningar, ABF och Familjedag och Äldremäs-
san Åstorp.

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 verksamhetsår 2019.

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, 18 juni
En viktig och trevlig tradition i vår verksamhet.
Bra uppslutning av våra medlemmar  i vanlig 
ordning. Höganäs dragspelsklupp underhöll.

Föreningsdagen i   
ABF-parken, Åstorp.

Resor och arrangemang under 2018
Dalsland 8 - 10 augusti, 

tillsammans med avd. 23 och 64

Ut i det”blå” den 5 juni
I år blev det Karlskrona

Julmarknad i Hässleholm, 
22 november

Julfest i Kvidinge Folkets Hus
6 december

Räkafton på ”Kollo” 31 augusti

Det blev ingen ny bild
Utan det blev fjorårets rä-
kor. Hoppas de smakade 
bra ändå.

Siv Jönsson och Sonja Persson under 
fikauppehållet låter sig väl smaka.

Årets utflykt till  julmarknaden blev i år Hässleholm, 
närmare bestämt på f.d. P2:s område.
Det ägde rum inomhus i de gamla stridsvangns ga-
ragen, så vi slapp att frysa. Där var ca. 90 utställere
så det fanns varitioner att välja mellan. Mycket med 
givetvis julprydnader och mat från odlare och vild-
djursslakterier.
Men det hela började med laxrulle hos Dymöllans 
rökeri i Klippan och det smakade gott.

Julfesten hölls traditionellt i Kvidinge Folkets Hus.
Det hela började med ett välkomnande av ordföran-
de. Därefter väntade julbordet som vi gav oss an med 
stor tillförsikt, som vanligt myckt gott. Underhöll oss 
under tiden gjorde Bengt Hedin. Det blev ett minne 
av ännu en trevlig och god julfest i Kvidinge Folkets 
Hus.

I år blev det  tomte-
mor som kom, med 
julklapp till alla.



Aktiv iteter  & medlemsmöten, 
våren -  sommaren 2019

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

Årsmöte
22 februari   kl. 14.00  Godtemplaregården, Södra Kyrkogatan Ängelholm

Burgresa  Busstider: Ängelholm ”Statoil” 7.00 - Kvidinge 7.30 - Åstorp 7.45
4  april  Pris : medlem 350:- ej medlem 450:-  Betalas på bussen
           
Påsklunch   Buss avgår: Ängelholm 10.30
16 april kl. 11.00 Kvidinge Folkets Hus 100:-/medlem   150:-/ej medlem
   Anmälan senast den 2 april. Betalas på plats i Kvidinge
   
Vårresa  Vårresa till Skäralid med korvgrillning, rundvandring runt sjön och Koppar- 
24 maj  hatten samt besök  på Trumpetarbostället i Billinge där vi dricker kaffe
   Busstider: Ängelhiolm 10.30, Åstorp 10.50, Kvidinge 11.00.
   Pris 200: för medlem.     Betalas på bussen

Ut i Det Blå Anmälan görs till Gull-Britt den 13 maj, 
4 juni   9.00-16.00 tel: 0725 42 52 47
   Pris:- 450:- Betalas senast den 20 maj på bankgiro: 5604-0629

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

Anmälningar till våra aktiviteter görs till: Gull-Britt Svensson 0725 42 52 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 22 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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