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Förslag till dagordning vid SKPF avd 53, årsmöte Alingsås 
17/2-2015 

 
 
 

Årsmötet öppnas 
Parentation 
Val av ordförande för mötet 
Val av sekreterare för mötet 
Val av 2 justerare tillika rösträknare 
Fastställande av dagordning 
Verksamhetsberättelse för 2014 
Ekonomisk berättelse för 2014 
Revisorernas berättelse 
Beslut om ansvarsfrihet 
Val av kassör, 2 år 
Val av 4 ledamöter, 2 år 
Val av 2 ersättare i styrelsen, 1 år 
Val av 1 revisor, 2 år 
Val av ersättare för revisor 1 år 
Val av ledamot i Föreningsarkivet, 1 år 
Val av representant i Folkets Hus 1år 
Val av trafikombud och konsumentombud, 1 år 
Val av försäkringsrådgivare, 1 år 
Val av ersättare        ”            , 1 år 
Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till distriktets representantskap 
Beslut om rätt att teckna firma för föreningen, 2 var för sig 
Val av valberedning, minst 2 ledamöter 
Information från styrelsen 
Nya frågor 
Avslutning av årsmötet 
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Verksamhetsberättelse för 2014 
 

SKPF avd. 53 Alingsås 
  
Styrelsen har bestått av: 
Ordförande Sonny Walting, ordförande      
Sekreterare Stig Bertil Svensson 
Kassör Anita Johansson 
vice ordf.,rese- och info-ansvarig, Lars Ringkvist 
vice sekr. Mona Bruto 
Medlemsregistret Jan Hellberg 
Studieorganisatör Kerstin Svensson 
Trafikombud och lotteriansvarig, Gert Brax 
Medlemsregistret och försäkringsfrågor Igor Andersson ersättare 
Programblad o Guldkanten lotteriet Maj-Gull Hultqvist ersättare 
Reseansvarig Tage Johansson, ersättare 
Ansvarig för hemsidan Björn Lindhardt 
 
Därutöver har Carina Brevenborg och Rose-Marie Andersson varit 
adjungerade vid styrelsemötena 
 
Revisorer har varit: 
Daina Carlgren och Gösta Lundén med Kerstin Vannestål som ersättare. 
 
 
 
Antalet medlemmar är den 31/12 2014: 1042 
 
2 st medlemsblad har skickats till samtliga medlemmar. Nya medlemmar har 
fått medlemsbladet vid sitt inträde. 
 
Avdelningen har varit representerad i: 
ABF med Kerstin Svensson  
KPR med Sonny Walting, Birgitta Engstrand och Lillemor Lindhardt 
LPR i Mitten-Älvsborg med Birgitta Engstrand med Majvi Svensson som 
ersättare 
Föreningsarkivet av Arne Junler  
SKPF:s distriktsstyrelse Sonny Walting 
Folkets hus Gösta Lundén 
Distriktets trafik och konsumentkommitte Jan Hellberg och Birgitta Engstrand 
 
 
 
 
Avdelningen har varit representerad vid distriktets representantskapsmöten med 
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Sonny Walting i egenskap av ersättare i distriktsstyrelsen, samt Stig-Bertil 
Svensson, Lars Ringkvist och Maj-Gull Hultqvist 
 
 
 
Avdelningens expedition har haft öppet tisdag-torsdag mellan kl. 10.00-12.00 
under januari-maj och september-december. 
 

Möten och Aktiviteter 
 
Möten 
 
Styrelsen har haft 11 protokollförda styrelsemöten under 2014. 
 
Under vårsäsongen hade vi följande månadsmöten på Cupolen: 
 
21  januari , Månadsmöte med underhållning av Guitar Men och information  från 
polisen av Arne Hellner 
 
18 februari,  Årsmöte med underhållning av Lars-Erik och Johan Frendberg 
 
18 mars,      Månadsmöte med blomsterlotteri och blombindning med florist Lena 
Jansson från Blomsterhaga 
 
15  april,      Månadsmöte med information av Eva Proder från Tandhälsan och 
underhållning av Klas och Helena Ling. 
 
13 maj ,  Våravslutning på Tånga Hed i Vårgårda. 
 
och under  höstsäsongen 
 
 
 
16 september,  Månadsmöte på Cupolen med information av trafikinformatör Kjell-
Eve Jäderström och underhållning av Frälsningsarmens Öppna kör 
 
21 oktober, Månadsmöte där Gösta Sandberg visade bilder från gamla tider i 
Alingsås 
 
18 november, Om hälsa med små medel talade Lena Thorselius och därefter svarade 
Morfars trio för underhållningen. 
 
16 december, Månadsmöte med Alingsås lucia i kombination med vår julbazar 
 
Första torsdagen i varje månad har vi haft ”pubafton” på Momenti Liberi mellan kl 
16.00-17.30 
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På samtliga månadsmöten har lämnats information om aktuella aktiviteter. På 
biljetten till månadsmötena har det också varit lottdragning med bl a böcker som 
vinster. Avgiften för deltagande i månadsmötena har varit 30 kr med undantag för 
årsmötet och decembermötet som varit avgiftsfria. 
 
 
Resor 
 
21 mars, Årets hemliga resa gick till Karlsborg och besök på fästningen 
 
11 april, Resa till Trollhättan med besök på Olidan kraftstation ,Saabmuseet och 
Kungajaktsmuseet 
 
19-22 maj, Anordnade vi en resa till Berlin. 
 
3 september, Götakanalresa från Sjötorp till Töreboda 
 
8 oktober, Torpa Stenhus o Limmareds glasbruk 
 
18 december, Göteborgs stadsteater för att se After Work 
 
. 
 
 
 

Studiecirklar & Övriga aktiviteter 
 
Hantverksgrupp, vattengymnastik, läsecirkel, boule under hela sommaren, bowling, 
stavgång, och datakurser i samarbete med ABF. 
 
På Brunnsgården har vi arrangerat allsång varannan torsdag, tillsammans med PRO, 
RPG och SPF. Vi har haft ansvaret 2 ggr på våren och 2 ggr på hösten 
 
 
Torsdagsklubben har gjort studiebesök och föreläsningar bl a Museets vänner 
Tvätteriet , Dockmuseet, Estrad och Gårds-Cafeet, Värmeverket, Nolhaga Park och 
Konsthallen. 
 
 
 
 
 
Hemsida för avdelningen 
 
Vår hemsida, som startades under 2013 har under året haft ca 1200 unika besökare 
och den besöks varje vecka av ca 30 personer. 
 

Slutord 
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Styrelsen vill tacka alla dem som deltagit i vår verksamhet som ledare eller 
deltagare. Utan ert engagemang skulle vår verksamhet inte nå upp till den fina 
kvalité som vi hoppas och tror att vi har. 
Medlemsutvecklingen har varit positiv och vi är på en stabil nivå över 1000 
medlemmar. 
 
Antalet pensionärer ökar stadigt och det torde finnas goda förutsättningar att 
rekrytera fler medlemmar eftersom vi vet att en stor andel av pensionärerna 
inte är med i någon pensionärsorganisation. Vi rekryterar också pensionärer i 
Vårgårda och Herrljunga kommuner. Det finns en stor potential att rekrytera 
flera medlemmar och vi hoppas att alla vill vara med och hjälpa till att 
rekrytera nya medlemmar så att vi på det sättet blir starkare som organisation 
och kan erbjuda än fler aktiviteter med hög kvalité. 
 
Vår ekonomi visar på ett överskott på ca 29000 kronor för 2014. 
Medlemsavgiften höjdes till 200 kronor 2013 och vi har därmed skaffat oss 
ekonomiskt handlingskraft för eventuellt kommande satsningar. 
 
Tack vare ett stort engagemang från Carina och Rose-Marie har vi fått igång 
verksamhet i Vårgårda och vi hoppas att det skall leda till att vi får fler 
medlemmar i kommunen. Kanske det bli så att vi på sikt kan få en klubb i 
Vårgårda. 
 
Under det kommande året bör vi också försöka att få igång verksamhet i 
Herrljunga kommun. 
  
Samarbetet med PRO och SPF, i 3-P-gruppen har under 2014 varit på en 
relativt låg nivå. I huvudsak har två frågor varit aktuella och det har varit fria 
resor för pensionärer i kommunen samt Alingsås lasaretts eventuella 
utbyggnad. Frågan om fria resor har fått sin lösning medan vi fortfarande inte 
vet vad som kommer att ske med lasarettet. Det har inte gått att få något besked 
i frågan p g a det politiska läget i regionen och denna fråga kommer vi att 
fortsätta att arbeta med under 2015. 
 
Till sist vill vi också tacka Alingsås kommun och våra sponsorer för ekonomiskt 
stöd.  Det är vår förhoppning att kommunala stödet utökas. 
 
Till sist ännu ett varmt tack till alla som medverkat i och bidragit till vår 
verksamhet. 
 

ALINGSÅS I JANUARI 2015 
 
….................................. …................................... 
Sonny Walting Lars Ringkvist 
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…................................ ….................................... 
Anita Johansson Gert Brax 
  
…................................ …................................... 
Jan Hellberg Kerstin Svensson 
 
…................................. …................................... 
Tage Johansson Mona Bruto 
 
…............................... …................................. 
Björn Lindhardt Stig Bertil Svensson 
 
……………………….                                           ……………………… 
Maj-Gull Hultqvist Igor Andersson 


