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Distrikt Skånes Kick-Off 
Minnesanteckningar fört vid 
Distrikt Skånes Kick-Off  , på 
Skäralids vandrarhem, den 
22-23 september 2020.

Vi var 9 st närvarande på Kick-of-
fen de  a år. Många hade ha   
svår dimma när de körde  ll Skä-
ralid, men ingen hade varit ute 
för något intermezzo. Det var 
alla tacksamma för. Mötet star-
tade 9.30 med kaff e och hemba-
kat bröd. Rummen fördelades. 
Däre  er hölls styrelsemötet. Se-
parat protokoll.  Uppehåll gjor-
des för lunch med god tomat-
soppa. E  er lunchuppehållet 
fortsa  e styrelsemötet någon 
 mme  ll med bl.a. genomgång 

av Verksamhetsplanen år 2021. 
Däre  er startade Gull-Bri   

som instruktör Styrelseutbild-
ning. Mycket ny   gt. Det blev 
många givande diskussioner 
under utbildningen. Uppehåll 
för kaff e och bulle klarades av. 
Däre  er fortsa  e utbildningen 
under e  ermiddagen.  Innan 
det var  d a   samlas i köket och 
laga den gemensamma midda-
gen, passade många på a   gå ut 
i det fi na sommarvädret.

Det blev en mycket gemytlig 
kväll med gänget. Här kom fram 
många trevliga historier och 
upplevelser. Tiden går fort när 
man har roligt, när vi   ade ut 
så hade solen gå   ner för många 
 mmar sedan. Då återstod bara 

a   tacka för denna dag.
Nästa morgon intar vi en god 

frukost och börjar igen kl 08.30

Utbildningen fortsa  e med 
Gull-Bri   Svensson som instruk-
tör. 

Lagom  ll lunch blev vi klara. 
Karl-Erik tackade alla och sär-
skilt Gull-Bri   för mycket fi na 
och givande dagar. Våra rum och 
övriga utrymmen städades nog-
grant, så a   vi kan återkomma 
nästa år. 

Det var trevligt a   kunna ge-
nomföra vår Kick-off  de  a år 
med tanke på Coronan.  När vi 
stod på den soliga gården, tack-
ade vi varandra än en gång för 
två fantas  ska dagar. Nu var det 
bara a   starta bilen och köra 
hemåt på de soliga skånska väg-
arna.

Karl-Erik



SKPF:s avdelningar i Skåne     Adresser och aktuella möten

På Distriktets hemsida
www.skpfskane.se

Här hi  ar Du din avdelning där Du 
kan få mer & aktuell info om 
mötesdagar och övriga ak  viteter.

Avd. 5 Helsingborg
Ordf. Sonny Gullberg
Tel exp. 0768 82 77 64
E-post: helsingborg.avd5@skpf.se
Exp. Söderg. 65    252 19 Helsingborg 
öppe   der: Feb.-Maj & 
Sep.-Nov:  Månd. 10.00-12.00
Torsd. 10.00-12.00
Aktuella möten - Ak  viteter:
Se vidare Distriktets hemsida.
--------------------------------
Avd. 10 Malmö
Ordf. Ulla-Bri   Ma   sson
Exp. Hantverkarg. 6 B
Tel: 040-12 88 50, 
E-post: malmo.avd10@skpf.se
Exp. Måndagar & onsdagar 
10.00 - 13.00, Sommarstängt juli
-----------------------------------------
Avd. 23 Helsingborg
Ordf. Ann-Mari Andersson
0732 011 141
Exp Bergendals villa Bergendalsg. 4
Tel exp. 042/406 12 90 
Ny Exp  d: Onsdagar kl 13.30 - 15.00
15 januari - 15 maj
15 augus   - 15 november
Bankgiro: 5894-0081
E-post: helsingborg.avd23@skpf.se
-----------------------------------------
Avd. 24 Lund
Ordf. Marianne Ek
Exp.  d:  sdagar & torsdagar 10.00 - 
12.00
Tel exp. 046/39 77 49
Stängt juli och december.
Nöbbelövs Torg nr 23.
Box 4033 227 21 Lund 
Bankgiro: 335-4024.
E-mail: lund.avd24@skpf.se
----------------------------------------
Avd. 25 Kris  anstad
Ordf. Karl-Erik Oredsson
Tel. Bostaden: 0708 96 85 71
Tel. exp. 044/10 02 13
Exp. Stridsvagnsvägen 13 (Krinova)
291 39 Kris  anstad
Exp. öppe   der: Tisdag 10.00 - 12.00
E-post: kris  anstad.avd25@skpf.se

Avd. 46 Ystad
Ordf. Gullbri   Adolfsson
Tel exp. 0411/661 71
Repslagarg 14 271 52 Ystad
ystad.avd46@skpf.se
Exp. öppen: onsdagar 9.00- 12.00
(Ej juli)
1:a torsdagen i månaden:
Öppet hus med fi ka.
---------------------------------
Avd. 52 Nordvästskåne
Ordf. Gull-Bri   Svensson
Tel. hem:  0725 42 52 47
E-post: boulevarden@telia.com
Postadr: Södra Kyrkogatan 4D
265 72 Kvidinge
Bankgironr: 5604-0629
Öppet hus Kallenbergsg. 2
Sista fredagen i månaden 
Info från KPR Ängelhom
Övrig ak  viteter:www.skpfskane.se
---------------------------------
Avd. 55 Eslöv
Ordf. Kers   Karlsson
Exp. Medborgarhuset, Söderg. 29
241 30 Eslöv
Exp.  d: 10.00 - 12.00 torsdagar.
Tel. 070 550 55 93 
E-post: 
avd.55mellanskane@telia.com
---------------------------------
Avd. 59 Trelleborg/Vellinge
Ordf. Willy Andersson
0707 102 902
Kon  nentplan 2
231 42 Trelleborg
Tel & Adress exp: 0709 522 974
Öppet:  sd. 13.00 - 15.30, ej dec  
Vi har sommarkafe´med exp hela 
sommaren
E-post:  trelleborg.avd59@skpf.se
-------------------------------------------
Avd 64 Landskrona
Ordf. Gunilla Laudon
Tel ordf. 0708 18 77 39 
Exp: Pilåkersgatan 11
Tel: 0418-144 49
Torsdagar 10.00 - 12.00
Exp. Stängd andra torsdagen i 
månaden (medlemsmöte)
Exp stängd 14 juni - 15 augus  .
E-post: landskrona.avd64@skpf.se
Vårt bankgiro är: 5797-2010
-------------------------------------------
Avd. 79 Hässleholm
Ordf. John Finnberg
Exp. Måndagar: 10.00 - 12.00
Tingshusgatan 2 281 31 Hässleholm
0451/126 10
E-post: hassleholm.avd79@skpf.se

Du som har material  ll ar  klar i 
”Senioren” är välkomna med di   
bidrag  ll: 
Redak  onssekr. adress, se nedan

Utgivningsdagar för  
Skånesenioren 2021 
Nästa nummer utkommer:
Nr. 1  2021 v. 2  (11 jan) 
Presstopp: 10 december
Avdelningarna: Till tryckeriet:        
Senast den 10 december

Informa  onskommi  én
Sammanträder den: 18 dec.
Redak  onen:
Karl-Erik Oredsson
Gullbri   Adolfsson
Sven Johansson 
Redak  onssekr. 070 884 23 87.    
Orregatan 8, 264 71 Ö. Ljungby
E-post: svenulla1@gmail.com

Ansvarig utgivare:
Karl-Erik Oredsson
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Avd 105 Svedala
Ordf. Ronny Carlström
Exp. Åbjörngatan 9
Postadress: SKPF avd 105
Kommunhuset 233 80 Svedala
Tel: 070 66 17 677
e-post   svedala.avd105@skpf.se  
Exp  der Helgfri  sd. 13.00-15.30
-------------------------------------------
Avd. 205 Helsingborg
Ordf. Bengt Rosenkvist
Tel: 070 57 58 300
Exp: S. Storgatan 36
252 23 Helsingborg
Öppet  sdagar 10.00 - 12.00
Mail: rosenkvist.bengt@telia.com
-------------------------------------------
Avd. 257 Trelleborg
Ordf. Margareta Mårtensson
Tel: 0726 99 12 68
Bryggarg 11M 231 86 Trelleborg
Mail:
-------------------------------------------
Avd. 296 Landskrona
Ordf. Marianne Christensson
Löpareg. 20 C 261 45 Landskrona
Tel: 070 72 30 125
E-post: m.ch@bredband.net



Skånedistriktet
Nöbbelövs Torg 23 Lund
Postadress: Karl-Erik Oredsson 
Blåklints  gen 6   296 34 Åhus
Tel: Ordf. 0708-968571
Bankgiro: 5238-2082
E-post: distrikt.skane@skpf.se

Verksamhetsplan 2020
Årsmöte Eslöv 2020: 17 juni
Kick-off  2020: 22-23 sept.
Halvårsm. Eslöv 2020: 6 okt.
SKPF-dagen inställd år 2020

AU 2020 kl. Samling 09.30:
7/1, 3/3, 5/5, 28/7, 1/9, 
13/10, 10/11

Styrelsemöte 2020 
Samling kl. 09.30:
14/1, 10/3, 19/5, 25/8, 22/9, 
1/12

Aktuella möten och ändringar:
All  d på vår hemsida.

www.skpfskane.se

Distrikt Skånes styrelse
AU 
Ordf. Karl Erik Oredsson 
V. ordf. Gullbri   Adolfsson
Kassör Gull-Bri   Svensson 
Sekr. Gunilla Laudon
 
Styrelsen. Sonny Gullberg
 Ulla-Bri   Ma   sson
 Ann-Mari Andersson
 Marianne Ek
 Lena Ström
 Eva Broman  
 Ingela Lindau

Förbundets adresser
SKPF-pensionärerna
Box 30088 104 25 Stockholm
Tel. 010-44 27 465
Fax. 08-32 69 95
www.skpf.se
Mail: info@skpf.se
Bankgiro: 5388-8384

Exp. & tele  der: 
måndag  ll torsdag: 09.00 - 
15.00 Fredag: 9.00-12.00
Lunch: 12.00 - 13.00
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Till de avdelningar som vill ha kontakt med 
vårt tryckeri som är Ljungbergs i Klippan.

Vår kontaktkvinna heter Siv Linné
Sivs telef. är: 0435-293 13
Mail: siv@ljungbergs.se
Siv hjälper er att få ett pris och övrig information om vad som gäller 
när du vill ha information för din avdelnings inbladning  i Senioren. 
Gäller även annat som t.ex. kuvert och övriga trycksaker till er avd.

Det är inte lä   a   hålla igång 
vår verksamhet i dessa begräns-
ningen  der. Håll avstånd, var 
utomhus lyder uppmaningen, 
som vi naturligtvis vill hålla oss 
 ll. Årets grillning i Sandskogen 

fi ck därför ske i miniformat 15-
20  llfälle. Utomhus klarade vi 
trots a   det blåste en hel del 
speciellt dag 2. Blåsten gjorde 
a   Bodil och Greitje fi ck duka 
borden fl era gånger. För a   hål-
la avstånd så hade vi införskaff at 
långa (1,5-2 m) ballonger, som 
varje deltagare fi ck, dessa inne-

höll dessutom e   lo  nummer.
Som tradi  onen bjuder stod 

Eva för grillningen av karréskivor 
och korv,  ll de  a serverades 
pota  ssallad och grönsallad. 

När faten var tomma blev det 
lite klurigheter som Gullbri   
knåpat ihop om blommor som 
man kunde plocka för a   lägga 
under kudden på midsommar-
na  en.

Kaff e och jordgubbstårta ser-
verades som avslutning på två 
trevliga e  ermiddagar. 

Vid pennan Gullbritt

Sommaren med Avd. 46 team Ystad och Corona.

Med en man som heter Ove så kan 
det mesta ordnas. Starkt begrän-
sade möjligheter gör det svårt a   
träff as i Corona  der. Ove anade a   
det fanns en stort önskemål, sagt 
och gjort, han fi xade dansbana och 
musik. E   15-tal glada deltagare 
kunde sedan under Oves ledning 
sve  as i solskenet. 

Ove har hunnit fylla 91 år och 
många avundas hans energi. Ove 
har varit ordförande i Avd. 46 i 
Ystad och startat upp många olika 
ak  viteter, bl.a en stavgångsgrupp 
som snart varit ak  v i 21 år. 

Lainedans utomhus på Anna Linds plats i Ystad



I slutet av september hade vi pla-
nerat a   åka  ll Kivik för a     a på 
Äppeltavlan. Covid-19 har medfört 
a   det varken blev Äppelmarknad 
eller Äppeltavla. Vi ville göra något 
kul för våra medlemmar, så vi er-
bjöd vår egen "Äppelmarknad”

2 e  ermiddagar 29 och 30 sep-
tember samlades vi i Sandskogen. 
Vädret var det bästa tänkbara sol 
och varmt, en del hade cyklat och 
några kom gående via mo  ons-
slingan. Vi hade garderat oss med 
a   duka inomhus med avstånd. 
Längtan är stor a   få träff as och 
umgås.  

Sammanlagt e   40-tal med-

lemmar bänkade sig och bjöds på 
Äppelfi ka bestående av Äppelfyllt 
vetebröd, Rulltårta med äppelmos, 
Äppelgro  or och Äppelpaj med 

vaniljsås  ll de  a serverades kaff e 
eller te.

Hjärngympa med ”Äppeltolva” 
vilket var 12 frågor med anknytning 
 ll äpple, priserna kom naturligtvis 

från Äppelriket.
Äppeltavla i form av e   hjärta 

fanns a   beskåda. Borden var de-
korerade med äppelserve  er, löv 
och ekollon som vi hämtat i natu-
ren.

I skogen fi nns det ju dessutom 
djur och en del odjur så en del fi ck 
även vara med om musjakt.
Vid pennan Gullbri   Adolfsson

Avd.46 Ystad ordnade egen ”Äppelmarknad”
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Dagen började med a   förmid-
dagsfi ka serverades från kl 09.30.

På grund av den stora smi  oris-
ken vad gäller Covid-19 beslutade 
Distrikt Skånes styrelse a   begrän-
sa ombuden  ll e   ombud per avd.

Kl 10.00 förklarade distriktsord-
förande Karl-Erik Oredsson halvårs-
mötet för öppnat.

Dagordningen godkändes. Det 
var 21 st som var röstberä   gade.

Ordförande Karl-Erik Oredsson 
valdes  ll a   leda mötet. Gunilla 
Laudon valdes  ll sekreterare för 
mötet.

Förslag  ll Verksamhetsplan och 
budget för  år 2021 godkändes. 

Distriktets medlemsavgi   blir 
oförändrad även år 2021.

Styrelsen informerade om den 
digitala kongressen som genomför-
des den 15 sept. 

Ny förbundsstyrelse valdes.

Studieorganisatör Gull-Bri   
Svensson informerade om studier. 

Under rapporter nämndes bl.a. 
om hur avdelningarna kan hålla 
sina höstmöten.  

Mer informa  on fi nns på vår 
hemsida.

Ordförande Karl-Erik Oredsson 
förklarade mötet avslutat och tack-

ade alla för e   givande möte och 
önskade alla en fortsa   fi n höst.

Pelle Nilsson som var vår un-
derhållare fyllde lokalen med 
härliga skånska låtar

Det blev en bra avkoppling 
innan dagen avslutades med 
lunch.
Vid pennan Karl-Erik

Avd 257 Trelleborg info  ll våra medlemmar
Styrelsen i SKPF avd 257 Trelle-
borg har för avsikt a   upplösa 
avd 257 Trelleborg den 31 dec 
2020.
Medlemmarna i avd 257 behö-
ver inte göra något. Ni överförs 
automa  skt  ll avd 59 i Trelle-

borg. De  a påverkar inte heller 
era försäkringar som är koppla-
de  ll SKPF.
Har ni några frågor, tag gärna 
kontakt med någon i styrelsen.
Sviktande medlemsantal och lo-
kalproblem gör a   mo  va  onen 

för fortsa   arbete inte känns 
meningsfullt.
Vi har ha   många trevliga stun-
der  llsammans.
Styrelsen önskar er alla lycka  ll.
Styrelsen SKPF avd 257 Trelle-
borg/ Gerty Persson

Distrikt Skåne halvårsmöte i Medborgarhuset i Eslöv
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Avd. 64 träff as i Corona  der

E  er e   halvår i ”karantän” drog 28 
pigga och glada pensionärer den 14 
september på en ”Ut i de blå resa”  
med en buss för 57 passagerare.

Första stoppet blev i Åhus på Ab-
solut home där vi fi ck förmiddags-
fi ka.

Däre  er fi ck vi en givande rund-
vandring i fabriken.

Denna dag var det hallonvod-
ka som  llverkades och massor av 
fl askor rullade fram på bandet.

Mycket bra presenta  on om hur 
man  llagar denna dryck samt dess 
grundare Lars Olsson Smith, det 
hela avslutades med en provning 
av en ”STÄNKARE”.

Vi åkte sedan  ll Yngsjö och Rö-
keriet där vi serverades en god 
lunch.

Det fanns även en bu  k där en 

del handlade med sig lite go   hem.
Mä  a och glada åkte vi vidare 

på småvägar med vår underba-
ra chauff ör Jan  ll Flädergården i 
Vinslöv, där fi ck vi informa  on om 
olika fl ädersorter samt pelargonier 
som det fann över 700 olika sorter.  
Avslutningsvis serverades kaff e 
med våffl  a  llsammans med fl äder-

sylt och grädde.
E  er en underbar dag med strå-

lande sol och 26 grader varmt vän-
de vi sedan hemåt.

Tyvärr blev det nog vår sista resa 
med Jan på Alterna  vtrafi k för han 
tänker gå i pension vid nyår.

Stort tack  ll alla som följde med.
Gull-Bri   Svensson

Avdelning 52 ”Ut i de blå resa”

Den 9 juni samlades 40 talet glada 
pensionärer inne på vårt underba-
ra Citadellområde. Fikakorgar var 
med och något go   a   dricka, lik-
som egna stolar eller fi ltar a   si  a 
på. Det märktes a   vi inte se  s på 
länge. Vi hann även med a   leka 
lite. Den 22 juli var det dags igen. 

Vi skulle ha    vår  fi na Ingrid  med 
oss som underhållare, tyvärr blev 
Ingrid förhindrad.

Solen strålade på oss, det blev 
en härlig e  ermiddag .

Nästa gång den 20 augus    träf-
fades vi på vårt fi n Slo  scafé, som 
tyvärr brann ner i våras. men den 

fi na scenen fanns kvar. Ömsom sol, 
ömsom regn gjorde a   det inte 
kom så många denna gången. Vi 
som trotsade regnet fi ck en härlig 
underhållning av Robban från sce-
nen.

Sista träff en var den 16 septem-
ber på Slo  scaféet. Solen strålade 
och många hade letat sig dit. De 
som kom, bjöds på korv o härlig 
underhållning av Thomas Persson. 
Alla var överens om a   dessa träf-
far har bety   mycket för våra med-
lemmar i dessa corona  der.
Vid pennan Gunilla Laudon

Avdelning 79 
Den 25 augus   genomförde av-
delning 79 Hässleholm, Perstorp 
och Osby e   medlemsmöte i Hem-
bygdsparken i Hässleholm. Vädret 
var perfekt och vi sa   alla på corna-
säkert avstånd. Det kändes bra a   
få träff as igen e  er 6 och en halv 
månads uppehåll. Vi hade ingen 
underhållning men det behövdes 
inte, då alla ville prata med alla. 
Med andra ord så saknade vi våra 
möten. 
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En digital minikongress genom-
fördes den 15 september.

På grund av coronasmi  an ge-
nomfördes den första delen av 
SKPF Pensionärernas kongress 
digitalt den 15 september 2020. 
Den andra delen är tänkt a   ge-
nomföras fysiskt men är  lls vida-
re skjuten på fram  den.

Den digitala kongressen be-
handlade de stadgeändrings-
förslag och mo  oner som rörde 
valfrågor, val av samtliga förtro-
endevalda som kongressen hade 
a   utse samt årsredovisningar 
med  llhörande beslut om an-
svarsfrihet. Däre  er ajournera-
des kongressen och övriga ären-
den kommer a   behandlas vid 
en senare  dpunkt som den nya 
förbundsstyrelsen får besluta om.

Förberedelserna för e   digitalt 
möte startade med e   telefon-
möte den 6 juli för alla distrikts-
ordförande. Distrikt Skåne hade 
bestämt a   ombuden skulle sam-
las i ABF:s lokal i Kris  anstad den 
7, 10 sept samt kongressdagen 
den 15 sept. I ABF:s lokal fi nns 
e   kra  fullt fi bernät för a   sä-

kerställa en bra kommunika  on 
med kongressledningen i Arons-
borg utanför Uppsala. Alla ombu-
den hade möjlighet a   få hjälp av 
ZOOM-suport Anna Bjurling.

Det var en glad och lä  sam 
stämning bland deltagarna i Kris-
 anstad. Kongressdagen genom-

fördes utan några större problem 
för oss i Kris  anstad. Anna Bjur-
ling hade i en skrivelse talat om 
för oss a   09:58 kongressdagen 
då stänger ni av mikrofonerna 
och lutar er  llbaka. Där sa   vi 
alla och lyssnade, det fungerade 
utmärkt. Röstningarna kom igång. 
Alla räknade om och om igen,  lls 
man var säker på a   det både var 
rä   kandidat och rä   antal. Om 

antalet var fel då blev röstningen 
ogil  gförklarad. Valen genomför-
des E  ermiddagen gick mot si   
slut hade vi gå   igenom den digi-
tala minikongressens dagordning. 
Vi var på punkt 18 som löd: Ajour-
nering av övriga ärenden  ll  ll-
fälle som den nyvalda förbunds-
styrelsen får besluta om och kalla 
 ll. Nu var den delen av kongres-

sen slu  örd. Alla var glada vi hade 
fi xat uppdraget.  När vi kom ut var 
det for  arande högsommarvä-
der. Då återstod bara hemfärden.

Vid pennan
Karl-Erik

Digital minikongress

SKPF avd 25 har e   stort upptag-
ningsområde.

Här ingår Kris  anstads kom-
mun med orterna Kris  anstads 
stad, Åhus, Tollarp, Linderöd, 
Önnestad, Färlöv, Arkelstorp och 
Vånga.  Östra Göinge kommun 
med Hanaskog, Knislinge, Broby, 
Glimåkra, Sibbhult och Immeln. 
Bromölla kommun med Bromöl-
la, Gualöv, Valje och Näsum. Av-
delningen har även medlemmar i 
Brösarpstrakten.

Det är e   stort geografi ska om-
råde, då är det svårt a   få  ll nå-
gon gemensam ak  vitet med tan-
ke på Corona pandemin. Alla är i 

riskgruppen. Många av våra med-
lemmar är hänvisade  ll allmänna 
kommunika  onsmedel.  Det fi nns 
även stora problem med gemen-
samma lokaler i Kris  anstad. Alla 
saknar sommarlust. Styrelsen har 
funderat mycket på hur vi skall få 
igång våra ak  viteter igen. Höst-
mötet är inställt. Här prolongera 
(förlänger) vi vår Verksamhets-
plan, budget och avdelningsav-
gi  en 2020  ll a   även gälla år 
2021. 

Styrelsen har som mål a   an-
ordna en julfest på någon restau-
rang i Kris  anstad under decem-
ber månad i år. Annons kommer i 

Kris  anstadsbladet. 
En vädjan  ll våra medlemmar, 

vi behöver fl er som hjälper  ll i 
vår avdelning. Avdelningen har 
nära 2000 medlemmar. För a   nå 
våra mål och a   våra medlemmar 
skall vara nöjda med våra ak  vi-
teter, måste fl er medlemmar ak-
 vt hjälpa styrelsen. Medlemmar, 

de  a är en väg a   gå, för a   han-
tera ensamheten. Hjälp oss i sty-
relsen och ni skall se a   det ger så 
mycket, inte bara sysselsä  ning, 
utan även det vik  gaste som är 
gemenskap och glädje. 

Karl-Erik Ordförande

Avd 25 Kris  anstad Informa  on



Calles Kryss nr. 4 2020 för våra medlemmar. 
Vinster: 1:a-pris 3 SKPF-lotter  2:a-pris 2 SKPF-lotter 3:e pris 1 SKPF-lott

Sänd in krysset senast den 30 augusti 2020  till: 

Senioren c/o Gull-Britt Svensson Södra Kyrkogatan 4D 265 72 KVIDINGE
Märk kuvertet med ”Calles kryss nr 4 2020   Endast ett svar per kuvert.

Avsändare: Namn: .........................................................................

Adress:...............................................................................................

Post nr./Ort:........................................................................................
- 7 -

Calles kryss nr. 4 2020



Skåne senioren
Blåklinstigen 6

296 34 Åhus

Posttidning

B Porto
Betalt

Sverige

Lösning  ll
Calles kryss
Nr. 3 2020

1:a pris 3 lo  er
Margit Larsson
Skurup

2:a pris 2 lo  er
Astrid Snygg
Ystad

3:dje pris 1 lo  
Käthe Wilhelmsson
Skanör

Gra   s  ll vinnarna!
Skåneseniorens redak  on

Distrikt Skåne informa  on (vik  g)
Enligt SKPF Pensionärernas stad-
gar skall alla avdelningar hålla e   
HÖSTMÖTE. På de  a möte skall 
beslut tas om verksamhetsplan, 
budget och den del av MEDLEMS-
AVGIFTEN som utgör avdelningsav-
gi  , samt eventuella arvoden och 
ersä  ningar bestämmas. Avdel-
ningsavgi  en skall rapporteras  ll 
förbundet senast 1 november, vil-
ket innebär a   mötet måste hållas 
dessförinnan.

Covid-19 kommer med all säker-
het a   påverka våra verksamhe-
ter på olika sä   även under 2021. 
Våra medlemmar befi nner sig i en 
riskgrupp, därför är det av stor vikt 
a   vi noga följer Folkhälsomyndig-
hetens rekommenda  oner. Vissa 
möten kan ställas in, andra genom-

föras med begränsat antal deltaga-
re. Höstmötet är e   möte dit alla 
medlemmar som vill skall kunna 
deltaga.

Vi har från Distrikt Skåne varit i 
kontakt med förbundet och få   OK 
 ll a   inte hålla höstmötet utan pro-

longera (förlänga) verksamhetsplan 
och budget 2020  ll a   även gälla 
2021 och a   avdelningsavgi  en för 
2021 blir samma som 2020.

Du medlem som vill diskutera 
de  a ombedes ta kontakt med din 
avdelning.

Nedanstående avdelningar har 
beslutat a   inte hålla höstmöte. 

Avd. 24 Lund
Avd. 25 Kris  anstad
Avd. 46 Ystad

Avd. 52 Ängelholm
Avd. 64 Landskrona
Avd. 79 Hässleholm 

SKPF-dagen 2021
Angående SKPF-dagen bestämde 
distriktsstyrelsen på senaste mötet 
a   avvakta.

Våra medlemmar befi nner sig i 
en riskgrupp, därför är det vid stor 
vikt a   vi noga följer Folkmyndig-
hetens rekommenda  oner. Mot 
denna bakgrund kunde vi inte be-
stämma datum för SKPF-dagen 
2021.

Seniormässan 2021
Seniormässan i Malmö blir den 

27-29 april. Mer informa  on kom-
mer i kommande nummer av Skå-
ne Senioren.


