Information 2022 från

Avdelning 52 Nordvästskåne
Ängelholm - Båstad - Klippan - Åstorp - Örkelljunga
Skåne-Seniorens infoblad för avd. medlemmar

Som medlem i Sv. kommunalpensionärerna, SKPF avd. 52

Kallas Du till ordinarie årsmöte

25 februari 2022 kl. 14.00
på Folkets Hus, Ängelholm.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Dagordningen delas ut vid
årsmötet Vi bjuder på kaffe och hembakad fastlagsbulle
Välkomna!
Anmäl senast den 22 februari

Vårt årsmöte för 2021 höll vi den 16 juni på
Folkets Hus i Kvidinge.
På å rsmö tet hö lls de sedvanliga
valen, budget samt presenterade
den kommande verksamhetsplanen
som vi fick modifiera något under
året som gick pga covid-19.
Detta möte hölls i samband
med ”sill och päror.”

Du hittar oss även på Distriktets hemsida/avdelningar:

www.skpfskane.se
Frå n vå r verksamhet 2021 forts. på sidan 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 2021.
Styrelsens ledamöter har efter årsmötet bestått av följande:
Ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Ledamot:

Gull-Britt Svensson
Gunilla Olsson
Lena Ström
Christel Hult
Sonja Andersson
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Suppleanter: Monica Paulsson
Revisorer: Ioana Cimpoeru
Kerstin Andersson
Revisorsuppl:Marianne Jönsson
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Valberedning:Aina Flink
Maj-Britt Nilsson
Siri Jönsson
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Ängelholm
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Möten och Aktiviteter

Medlemsantal

Vi har inte kunnat ha aktiviteter som
tidigare år pga covid-19. Styrelsen har haft
6 protokollförda sammanträden under
verksamhetsåret 2021.

I november 2021 hade avdelningen 1514
medlemmar. Medlemsavgiften har varit
180:- för 2021
Övriga aktiviteter

Årsmötet hölls den 16 juni på Folkets Hus,
Kvidinge. 50 medlemmar deltog.
Under året har avdelningen, för utom
årsmötet haft en Tjörnresa, julmarknad i
Böslid, medverkande på julskyltning i
Åstorp samt julfest i Kvidinge.

Vi har själva haft Läsecirklar, Qigong.
Fredagscafé med olika tema under hösten.
KPR:s AU har träffats enl. planeringen i
Ängelholm - Klippan - Åstorp.

Medlems mötet den 23 oktober inställt pga
corona pandemin. Förbundet
rekommenderar att budget,
verksamhetsplan samt medlemsavgift blir
som 2020.

Slutord:
Vi tackar för förtroendet detta något annorlunda pandemi år och hoppas på ett bättre och mer
aktivare verksamhetsår 2022!
Gull-Britt Svensson

Gunilla Olsson

Sonja Andersson

Lena Ström

Christel Hult

Verksamhetsberättelsen är underskriven på originalet.

Tjörnresa den 30-31 augusti
En givande 2 dagars bussresa till Tjörn tillammans med 34 medlemmar. Med bla besök på
Sillens Hus, Skulpturparken Pilane, minikryssning med Hakefjord till öarna Tjörnekalv,
Dyrön och Åstol och
mycket mer. Boendet
var Havspensionatet i
Rönninge.

Julmarknad den 12 november
En trevlig bussresa till julmarknad till Lilla Böslid med ny
busschaufför som gjorde ett bra jobb och vi kände oss
mycket trygga. Vi startade med en kopp kaffe och stor
julmacka. På julmarknaden fanns fina hantverk och
många julsaker. De flesta avslutade med en våffla innan
färden gick hem igen.

Julfest den 8 december
Året avslutades med julfest med 52
medlemmar. Alla lät sig väl smaka av den
hemlagade julmaten som avrundades med
lussekatter och kaffe. Bengt Hedin underhöll
med bla julmusik. Tomten var sjuk så
ordförande delade ut var sin julklapp till alla
medlemmar.

Aktiviteter & medlemsmöten
våren/sommaren 2022
Årsmöte
25 februari kl.14:00

Påsklunch

Buss avgår: Ängelholm 11.30
Pris: 30:Kvidinge Folkets Hus med lotteri. 100:-/medlem 150:-/ej
medlem
Anmälan senast den 31 mars. Betalas på plats i Kvidinge.

11 april kl.12:00

Ut i det blå

Pris:- 450:Anmäl och betala senast den 5 maj till ordförande
Betalas på bankgiro: 5604-0629

19 maj

Sill och päror ”Kollo”
21 juni kl.13:00

Folkets Hus (vid sjukhuset) i Ängelholm.
Kaffe med fastlagsbulle samt lotteri.
Anmäl senast den 22 februari

80:-/medlem 150:-/ej Medlem. Betalas på ”Kollo”.
Lotteri. Anmäl till ordförande senast den 15 juni

Vårt planerade program under våren får vara preliminärt pga pandemins skede.
Ring till någon i styrelsen för att veta om aktiviteten blir av.
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 18 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 som bilaga i Senioren nr 3
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