
Information 2021 från          
Avdelning 52 Nordvästskåne
Ängelholm - Båstad - Klippan - Åstorp - Örkelljunga

Som medlem i Sv. kommunalpensionärerna, SKPF avd. 52

Kallas Du till ordinarie årsmöte
12 februari 2021 kl. 14.00
på Folkets Hus, Ängelholm.

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

Välkomna

Från vår verksamhet 2020 forts. på sidan 3

Du hittar oss även på Distriktets 
hemsida/avdelningar: 

www.skpfskane.se

Skåne-Seniorens infoblad för avd. medlemmar

Vårt årsmöte höll vi den 21 februari på Folkets Hus i Ängelholm

På årsmötet hölls de sedvanliga valen, 
budget samt presenterade komman-
de verksamhetsplanen som vi tyvärr 
inte kunde genomföra på grund av 
covid-19 pandemin till den utsträcknin 
vi önskat och planerat. 

Avslutningsvis bjöds det på kaffe och 
hembakad fastlagsbulle.



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:  Gull-Britt Svensson  Kvidinge
Kassör: Gunilla Olsson     Klippan 
Sekreterare: Lena Ström  Ängelholm
Ledamot: Christel Hult  Ängelholm
 -”- Sonja Andersson  Klippan
Suppleanter: Monica Paulsson  Ängelholm 
 -”- Inga-Lill Nilsson   Kvidinge
Revisorer: Ioana Cimpoeru   Åstorp
-”- Kerstin Andersson  Åstorp
Revisorsuppl: Marianne Jönsson   Ängelholm  
  
Valberedning Aina Flink   Ängelholm, sammankallande
-”- Maj-Britt Nilsson  Ängelholm
  Siri Jönsson   Ängelholm

Möten och Aktiviteter

Vi har inte kunnat ha aktiviteter som tidigare år 
pga covid-19. Styrelsen har haft 6 protokollförda 
sammanträden under verksamhetsåret 2020.

Årsmötet hölls den 21 februari på Folkets Hus, 
Ängelholm. 65 medlemmar deltog.

Under året har avdelningen, förutom årsmö-
tet, haft 1 medlemsmöte, som var begränsat till 
50 deltagare.

Medlems mötet den 23 oktober inställt pga coro-
na pandemin.
Förbundet rekommenderar att budget, verksam-
hetsplan samt medlemsavgift blir som 2020.
Styrelsen beslutade att följa förbundets rekom-
mendation. 

Medlemsantal 
I november 2020 hade avdelningen  1553 
medlemmar. Medlemsavgiften har varit 180:- 
för 2020

Övriga aktiviteter

Avdelningen har under året deltagit vid distrik-
tets utbildningar och ABF.

Vi har själva haft medlemsvärvningskampanj, 
Läsecirklar, Qigong, Spelat kort.  Tillsammns 
mot ensamheten Fredagscafé med olika tema.

KRK:s AU har träffats enl. planeringen Ängel-
holm - Klippan - Åstorp.

Slutord:
Vi tackar för förtroendet detta något annorlunda pandemi år och hoppas på ett

bättre och mer akivare verksamhetsår 2021!

Gull-Britt Svensson                                            Gunilla Olsson                                                 Lena Ström

              
  
                                        Sonja Andersson            Christel Hult   

Verksamhetsberättelsen är underskriven på originalet.
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Studiecirkel - Ung på 50-talet
Under hösten har vi haft en studiecirkel med 
temat Ung på 50-talet på ABF i Åstorp. En 
mycket nostalgisk cirkel där vi fick en åter-
blick hur det var att leva på 50-talet som ton-
åringar. Vi var 10 deltagare från början, men 
det minskades lite pga att Covid-19 pandemin 
”blåssa” upp igen.

Bilden till vänster: Deltagarna var placerade 
på samma sätt som på 50-talets skola.

Efter ett halvår i ”karantän” drog 28 pigga 
och glada pensionärer ”Ut i de blå resa” med 
en buss för 57 passagerare. Första stoppet 
blev i Åhus på Absolut home där vi fick 
förmiddagsfika.
Därefter fick vi en givande rundvandring
i fabriken. Denna dag var det hallonvodka 
som tillverkades och massor av flaskor rulla-
de fram på bandet.
Mycket bra presentation om hur man tillagar 
denna dryck samt dess grundare Lars Ols-
son Smith, det hela avslutades med en prov-
ning av en ”STÄNKARE”.
Vi åkte sedan till Yngsjö och Rökeriet där vi 
serverades en god lunch. Det fanns även en 
butik där en del handlade med sig lite gott 
hem. Mätta och glada åkte vi vidare på små-
vägar med vår underbara chaufför Jan till 
Flädergården i Vinslöv, där fick vi information 
om olika flädersorter samt pelargonier som 

det fann över 700 olika sorter. Avslutnings-
vis serverades kaffe med våffla tillsammans 
med flädersylt och grädde. Efter en underbar 
dag med strålande sol och 26 grader varmt 
vände vi sedan hemåt.
Tyvärr blev det nog vår sista resa med Jan på 
Alternativtrafik för han tänker gå i pension 
vid nyår.

Stort tack till alla som följde med.
Gull-Britt Svensson

 ”Ut i de blå resa” den 14 september



A k t i v i t e t e r  &  m e d l em smö t e n , A k t i v i t e t e r  &  m e d l em smö t e n , 
v å r e n  -  s omma r e n  2 0 2 1v å r e n  -  s omma r e n  2 0 2 1

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

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

Påsklunch   Buss avgår: Ängelholm 11.30    Pris: 30:-
24 mars kl. 12.00  Kvidinge Folkets Hus 100:-/medlem   150:-/ej medlem
    Anmälan senast den 10 mars. Betalas på plats i Kvidinge. Lotteri
 
Ut i Det Blå  Anmälan görs till Gull-Britt den 6 maj, 
20 maj   Från och med 9.00 tel: 0725 42 52 47
    Pris:- 450:- Betalas senast den 12 maj på bankgiro: 5604-0629

Sill o Päror ”Kollo” 80:-/medlem    150:-/ej Medlem. Betalas på ”Kollo”.
16 juni kl. 13.00  Lotteri

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 g a  a k t i v i t e t e rÖ v r i g a  a k t i v i t e t e r
Qigong startar tisdagen den 19 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. 

Höstens  verksamhet  kommer Höstens  verksamhet  kommer 
som b i laga i  Senioren  nr  3som bi laga i  Senioren  nr  3
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