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Förslag till dagordning vid SKPF avd 53, årsmöte Alingsås

1.Årsmötet öppnas
2.Parentation
3.Val av ordförande för mötet
4.Val av sekreterare för mötet
5.Val av 2 justerare tillika rösträknare
6.Fastställande av dagordning
7.Verksamhetsberättelse för 2020
8.Ekonomisk berättelse för 2020
9.Revisorernas berättelse
10.Beslut om ansvarsfrihet
11.Val av ordförande, 2 år
12.Val av 4 ledamöter, 2 år
13.Val av 2 ersättare i styrelsen, 1 år
14.Val av 1 revisor, 2 år
15.Val av ersättare för revisor 1 år
16.Val av ledamot i Föreningsarkivet, 1 år
17.Val av representant i Folkets Hus 1år
18.Val av trafikombud och konsumentombud, 1 år
19.Val av försäkringsrådgivare, 1 år
20.Val av ersättare
”
, 1 år
21.Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till distriktets representantskap
22.Beslut om rätt att teckna firma för föreningen, 2 var för sig
23.Val av valberedning, minst 2 ledamöter
24.Information från styrelsen
25.Nya frågor
26.Avslutning av årsmötet
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Verksamhetsberättelse för 2020

SKPF avd. 53 Alingsås
Styrelsen har bestått av:
Åke Aronsson, ordförande, medlemsblad, KPR
Anita Johansson, kassör
Margareta Pollak, sekreterare, medlemsmöten, lokaler
Agneta Johansson, vice ordf. medlemsregistret, distriktstyrelsen, resor
Maj-Gull Hultqvist, resor, information, distriktstyrelsen, KPR, förplägnad
Sten Hultqvist, teknikansvarig, säkerhetsombud
Lillemor Lindhardt, studieorganisatör, ABF
Karin Svensson ,förplägnadsansvarig, konsumentombud
Ansvarig för hemsidan Björn Lindhardt
Revisorer har varit:
Björn Lindhardt och Gösta Lundén med Kerstin Vannestål som ersättare.

Antalet medlemmar var den 31/12 2020: 1035
Ett vårmedlemsblad sändes ut till samtliga medlemmar. Detta utökades med ett antal
sidor för att innehålla lite mera läsning och därmed kunna bidra till lite ytterligare
sysselsättning under pandemin. På grund av denna och det faktum att verksamheten
av den anledningen var högst begränsad så ersattes höstmedlemsbladet av ett mera
personligt julbrev med en medföljande liten gåva till samtliga medlemmar.
Avdelningen har varit representerad i:
ABF med Lillemor Lindhardt
KPR med Åke Aronsson och Maj-Gull Hultqvist
Föreningsarkivet av Lars Ringkvist
SKPF:s distriktsstyrelse Maj-Gull Hultqvist och Agneta Johansson
Folkets hus Gösta Lundén
Distriktets Säkerhetskommitté (tidigare Trafikkommitté) Sten Hultqvist
Distriktets Konsumentkommitté Karin Svensson
Avdelningen har varit representerad vid distriktets representantskapsmöten av
Maj-Gull Hultqvist i egenskap av medlem i distriktsstyrelsen. I samband med
höstmötet deltog även Åke Aronsson då även avdelningsordförandena var kallade till
separat möte.
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Avdelningens expedition har haft öppet onsdag-torsdag mellan kl. 10.00-12.00 under
januari-maj och onsdagar mellan kl. 10.00-12.00 september-december.

Möten och Aktiviteter
Möten
Under rådande förhållanden har antalet styrelsemöten under året varit begränsat och
många kontakter mellan styrelsemedlemmarna har därför varit via telefon där en del
beslut tagits per capsulam.
Styrelsen har haft 7 st. protokollförda ordinarie möten under 2020.
Ett extra styrelsemöte hölls den 2/1 inför årsmötet med närvaro av distriktsordförande
Barbro Westerberg där avdelningens framtid och organisation diskuterades.
Under året hölls följande medlemsmöten på Cupolen:
21 januari

Månadsmöte.
Tommy Lundberg visade och berättade om bilder på djur och växter.

18 februari

ÅRSMÖTE med val och stadgeenliga ärenden

Sedan gjorde pandemin och de restriktioner som infördes i samband med denna det
omöjligt att anordna några fler aktiviteter med ett större antal deltagare.
.
Sista torsdagen i september till november anordnades ”coronasäkrade” pubaftnar på
”Deli Deli”. Tyvärr fick även denna aktivitet pausas på grund av de utökade
restriktioner som infördes på grund av pandemin..
På månadsmötet lämnades information om aktuella aktiviteter. På biljetten till
månadsmötet var det lottdragning med bl.a. hantverksprodukter som vinster. Avgiften
för deltagande i månadsmötet var 40 kr. Årsmötet var i vanlig ordning avgiftsfritt.
Resor
4 Mars Hemlig resa till Nordpolen (Konditori i Vara), Lidköping (Rörstrands),
Bjertorps slott och slutligen Qvänums Mat och Malt med öl och
snapsprovning.
Efter detta fick även reseverksamheten ta coronapaus.

Studiecirklar & Övriga aktiviteter
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Hantverksgruppen, stickkafé, boule och stavgång har under året hållit igång sin
verksamhet, då det kunnat ske på ett ”coronasäkert” sätt. Dessutom uppmanade
folkhälsomyndigheten till att vara utomhus så mycket som möjligt och då blev några
av dessa aktiviteter än mer viktiga.
Tyvärr fick läsecirklarna pausa sin verksamhet.
Hemsida för avdelningen
Hemsidan blev under året, då de vanliga möjligheterna med personliga möten med
våra medlemmar starkt begränsades, en än mer viktig kanal för avdelningen att nå ut
med information . Det verkar också som våra medlemmar i större grad använt sig av
denna kanal för att inhämta information.

Slutord
Detta år har på många sätt varit ett märkligt år. Ett år som präglats av en pandemi
som vänt ”upp och ner” på hela vår tillvaro och som inneburit att vår verksamhet har
fått ställa om och tyvärr också ställa in en stor del av de sociala aktiviteter som är en
pensionärsförenings hjärta och som skapar aktivitet, trivsel och engagemang för,
med och av våra medlemmar.
Styrelsen vill tacka alla dem som ändå kämpat på och 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.
Bättre tider kommer och nästa års verksamhetsberättelse kommer att vara betydligt
”fylligare”. Det måste vi tro.
Medlemsutvecklingen håller sig ändå på en jämn nivå strax över 1000 medlemmar
men bör med tanke på den ökande andelen pensionärer i samhället kunna ökas
väsentligt.
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 36783 kronor för 2020.och tack vare en
stabil ekonomi och god hushållning har vi kunnat gå in i 2021 med oförändrad
medlemsavgift.
Vi vill också tacka Alingsås kommun för det årliga bidraget, samt våra sponsorer
Ängbergs Busstrafik AB, WM tryck, ABF, Sparbanken, Apoteket och ICA Maxi utan
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vars bidrag vi inte kunnat producera vårt medlemsblad.
Till sist ännu ett varmt tack till alla som medverkat i och bidragit till vår
verksamhet
ALINGSÅS I JANUARI 2021
…..................................
Åke Aronsson

…...................................
Margareta Pollak

…................................
Anita Johansson

…....................................
Maj-Gull Hultqvist

…...............................
Agneta Johansson

….................................
Lillemor Lindhardt

……………………….
Karin Svensson

…………………………..
Sten Hultqvist
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