Information 2020 från

Skåne-Seniorens infoblad för avd. medlemmar

Avdelning 52 Nordvästskåne

Ängelholm - Båstad - Klippan - Åstorp - Örkelljunga

Som medlem i Sv. kommunalpensionärerna, SKPF avd. 52

Kallas Du till ordinarie årsmöte
21 februari 2020 kl. 14.00
på Folkets Hus, Ängelholm.

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

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

Spara sidan D,
så har Du vår
verksamhet för 2020

Från vår verksamhet 2019 forts. på sidan C
Vårt årsmöte höll vi den 22 februari på godtemlargården i Ängelholm

Eva Gun i berättartagen!
Eva Gun från polisen och känd som informatör
om brott med mera.
Hon berättade om sin tid som polis, med glädjeämne och sorgligheter i sitt arbete inom poliskåren.
(ovan)
Birgit redogör och berättar om
arbetet i KPR (Kommunala pensionärsrådet) för att förbättra pensionärernas levnadsvillkor,
(Bilden till höger)

Verksamhetsberättelse
Svenska kommunalpensionärerna, avd 52, har sin verksamhet inom
kommunerna Ängelholm, Båstad, Klippan, Åstorp och Örkelljunga.
Styrelsen får härmed avge sin verksamhetsberättelse för år 2019.
Styrelsens ledamöter har efter årsmötet bestått av följande:
Ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Ledamot:
-”Suppleanter:
-”Revisorer:
-”Revisorsuppl:
		
Valberedning
-”		

Gull-Britt Svensson		 Kvidinge
Gunilla Olsson 		 Klippan
Lena Ström		 Ängelholm
Christel Hult		 Ängelholm
Sonja Andersson		 Klippan
Birgitta Henningsson		 Munka Ljungby
Inga-Lill Nilsson
Kvidinge
Ioana Cimpoeru
Åstorp
Allan Nilsson		 Kvidinge
Kerstin Andersson
Åstorp		
Aina Flink 		 Ängelholm, sammankallande
Sven Svensson		 Kvidinge
Siri Jönsson
Ängelholm

Möten och Aktiviteter

Medlemsantal

Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret 2019.

I november 2019 hade avdelningen 1553 medlemmar. Medlemsavgiften har varit 170:- för 2019

Årsmötet hölls den 22 februari på Godtemplargården,
Ängelholm. 65 medlemmar deltog.

Övriga aktiviteter

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

Avdelningen har under året deltagit vid distriktets
utbildningar, ABF och Äldremässan Åstorp som
handlade om digital teknik.

På medlemsmötet den 18 oktober var de mest aktuella
punkterna budget, verksamhetsplan, medlemsavgift
2020 och information från KPR-ledamöterna i kommunerna Ängelholm, Klippan och Åstorp.
Info från Göran Persson Swedbank om pensionärernas säkerhet när det gäller kort, koder, Swish telefonuppringningar med mera.

Vi har själva haft medlemsvärvningskampanj, Läsecirklar, Qigong, Spelat kort. Tillsammns mot
ensamheten Fredagscafé med olika tema. Med
”Krislådan” vid SKPF-dagen.
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 2020.

Gull-Britt Svensson

Gunilla Olsson

Sonja Andersson				

Lena Ström

Christel Hult			
Verksamhetsberättelsen är underskriven på originalet.

B

Resor och arrangemang under 2019
Sill o päror på kollo, 17 juni

Ut i det”blå” den 4 juni. I år blev
det Halland o Varbergs fästning.

En viktig och trevlig tradition i vår verksamhet.
Bra uppslutning av våra medlemmar i vanlig
ordning. Höganäs dragspelsklubb underhöll.

Besök hos
Lena Pettersson,
Tvååker.

Räkafton på ”Kollo” 30 augusti
Räkaftonen, ett mycket lyckat koncept på bra mötesverksamhet. Mycket omtyckt av medlemmarna.

Julmarknad 29 november

I år blev det julmarknad vid Ringsjön, närmare bestämt på Bosjökloster, ett av Skånes många slott som
anordnar julmarknader.
Men innan vi kom dit blev vi serverade köttsoppa på
Bialitt.
Denna soppa smakade bra i det kalla vintervädret
med minusgrader utomhus.
En trevlig etermiddagsutfärd med julstämning.

Julfest i Kvidinge Folkets Hus
5 december

Teknikmässa i Åstorp 10 oktober

Teknikmässan riktade sig närmast till 60+ och
handlade mycket om att hantera data och smarta
telefoner. Mässan fanns i Kulturhuset Björnen.
Dala Spelmän bjöd på goa låtar och Hemvärnet på
ärtsoppa lagad under fältmässiga förhållande i en
kokvagn.

Två av våra
damer hälsade
på Tomten

Julfest i Kvidinge Folkets hus
Julfesten hölls traditionellt i Kvidinge Folkets Hus,
den 5 december
Det hela började med ett välkomnande av ordföranden. Därefter väntade julbordet som vi gav oss på
med stor tillförsikt, som vanligt hemlagat och mycket gott.
Julbetonad underhållning av Österlenarna Knut o
Sven.
Det hela avslutdes med Tomte som delade ut klappar
till alla
Det blev ännue ett minne av en trevlig och god julfest i Kvidinge Folkets Hus.

Ordförande, Kassören och sekreteraren
bemannde vårt stånd.
C

Aktiviteter & medlemsmöten,
våren - sommaren 2020
Årsmöte

21 februari 		

kl. 14.00 Folkets Hus Ängelholm. Vid sjukhuset
Kaffe med fastlagsbulle samt lotteri.

Påsklunch 		

8 april kl. 12.00

Buss avgår: Ängelholm 11.30 Pris: 30:Kvidinge Folkets Hus 100:-/medlem 150:-/ej medlem
Anmälan senast den 23 mars. Betalas på plats i Kvidinge. Lotteri

Burgresa		

Busstider: Ängelholm ”Statoil” 7.00 - Kvidinge 7.30 - Åstorp 7.45

22 april		

Pris : medlem 350:- ej medlem 450:- Betalas på bussen

Ut i Det Blå

Anmälan görs till Gull-Britt den 11 maj,
26 maj		
Från och med 9.00 tel: 0725 42 52 47
			Pris:- 450:- Betalas senast den 19 maj på bankgiro: 5604-0629
Sill o Päror ”Kollo”

80:-/medlem    150:-/ej Medlem. Betalas på ”Kollo”.

16 juni kl. 13.00

Lotteri

Skpf-dagen

17 september		

				

Mer information i Skånesenioren nr 2 och 3.
I år blir det i Trelleborgs Folkets park

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

Övriga aktiviteter
Qigong startar tisdagen den 21 januari kl 10.00 på Kallenbergsgatan 2C (källaren)
Vårt fredagscafé på Kallenbergsgatan har öppet sista fredagen i månaden kl. 14.00
Information från KPR-ledamöterna. Ej juni, juli, augusti och december.

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

H ö s t e n s v e r k s a m h e t ko m m e r
som bilaga i Senioren nr 3
D

