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Som medlem i Sv. kommunalpensionärerna, SKPF avd. 52 

Kallas Du till ordinarie årsmöte 

24 februari 2023 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 15 februari 

 

Vårt årsmöte för 2022 höll vi den 24 februari på Folkets 
hus i Ängelholm 
 
 
På årsmötet hölls de sedvanliga valen, budgeten samt presenterade den 
kommande verksamhetsplanen. 
Kaffe med hembakad fastlagsbulle samt lotterier. 
 

”UT I DET BLÅ” den 19 maj 
 
På vår UT I DE Blå resa åkte vi bl .a. till 
Österlen med Per Olsson som höll i ratten. 
Bilden visar några medlemmar som tog en villo 
paus i hamnen i Kivik. 
En både solig och varm dag. 
 



Verksamhetsberättelse 

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

Styrelsen får härmed avge sin verksamhetsberättelse för år 2022. 
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 
                     Monica Paulsson Ängelholm 

Suppleanter: Maj-Britt Nilsson Ängelholm 
 Aino Nilsson  Ängelholm  
Revisorer: Ioana Cimpoeru Åstorp 
                     Kerstin Andersson Åstorp 
Revisorsuppl:Marianne Jönsson Ängelholm 

Valberedning:Aina Flink  Ängelholm, sammankallande 
  Irene Nilsson  Åstorp 
  Siri Jönsson  Ängelholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Slutord 
Så äntligen har föreningslivet kommit i gång igen. 

Alla har fått sina sprutor mot Covid. Vi har kört ett bra år med arrangemang. 
Tackar alla som ställt upp och önskar även detta framöver. 

Gull-Britt Svensson     Gunilla Olsson      Lena Ström 

Monica Paulsson  Christel Hult 

Verksamhetsberättelsen är underskriven på originalet. 

Möten och Aktiviteter  

Styrelsen har haft 6 protokoll förda 
sammanträden under året. 
 
Under året har avdelningen förutom 
årsmöte och höstmöte haft Påskmöte i 
Kvidinge, Sill o Päror på kollo i Ängelholm, 
Ut i de blå resan som gick till bl.a. 
Brösarps gästis där vi åt Äggakaka vidare 
till Kiviks hamn och Österlen kryddor. 
Räkafton på kollo, Ullaredsresa samt julfest 
i Kvidinge. 

 

Medlemsantal 

Under 2022 hade avdelningen haft 1516 
medlemmar. Medlemsavgiften var 180:- 
 
Övriga aktiviteter 
 
Qigongen i Ängelholm har haft fler deltagare 
än tidigare. Fredags kaffet har varit 
välbesökt under året. 
 
KPR möten har återupptagits igen efter 
pandemin. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
 

 

Ullared den 24 november.  
  
Årets julresa var till Ullared. 
Vi var 48 köpsugna resenärer som ville handla julklappar 
m.m. 
Vagnarna var högt lastade när de skulle packas in i bussen. 
 
 
 

Julfesten i Kvidinge Folkets Hus den 14 december 
  
Det var många medlemmar som låt sig väl smaka av den goda 
maten. 
Mycket var hemlagat tex. janson,3 sorters sill, brunkål, julskinkan, 
rödbetssallad, samt två sorters bröd. Äggen hade vi inte värpt inte 
heller prinskorv, köttbullar, ost, leverpastej, och den rökte korven. 
  
Efter maten blev det underhållning med musik av Ingvar Stendahl. 
  
Tomten hade lyssnat på vad årets julklapp (hemstickat) skulle vara 
så i några av paketen fanns det nog något sådant. Alla fick som 
vanligt varsin julklapp med hem. 
  
Även lotterier med vinster som medlemmarna hade med sig. 
  
Nöjda och glada avslutade vi 2022 års verksamhet och önskade alla 
en GOD JUL. 
 

Räkafton på kollo 
  
Den 26 augusti hade vi räkafton på kollo i 
Ängelholm. 
Många hade samlats för att äta räkor med 
tillbehör, lite senare efter underhållning av 
Eskil Jönsson med tävling som heter Quiz 
där han spelade upp olika gamla låtar som 
passar in på vår ålder. 
Diplom och vinster delades ut till det 
vinnande laget, serverades kaffe. 
 



Aktiviteter & medlemsmöten 
våren/sommaren 2023 

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 17 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 
 

 

 
 
 

Årsmöte 
24 februari kl.14:00 

Folkets Hus (vid sjukhuset) i Ängelholm. 
Kaffe med fastlagsbulle samt lotteri. 
Anmäl senast den 15 februari 
 

Påsklunch 
29 mars kl.12:00 

Kvidinge Folkets Hus med lotteri. 
100:-/medlem 150:-/ej medlem. 
Buss avgår: Ängelholm 11.30 pris för bussen är 30:-/person 
Anmälan senast den 19 mars. Betalas på plats i Kvidinge.  
  

Ut i det blå 
31 maj 

Pris 450:- ej medlem ca 1000:- 
Buss avgår från Ängelholm klockan 06.30 Kvidinge klockan 06.50 
Åstorp Klockan 07.00 
Meddela till Gull-Britt senast den 1 maj om Du vill med på resan. 
Betalas in på vårt bankgiro 5604-0629 senast den 5 maj 
 

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

100:-/medlem 150:-/ej Medlem. Betalas på ”Kollo”. 
Lotteri. Anmäl till ordförande senast den 10 juni 

 

OBS! 
Riv ut och spara denna sida 


