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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 2021

8.Ekonomisk berättelse för 2021

9.Revisorernas berättelse

10.Beslut om ansvarsfrihet

11.Val av ordförande på 2 år.

12.12.Val av kassör på 1 årVal av kassör på 1 år

13.13.Val av 2 ledamöter på 2 årVal av 2 ledamöter på 2 år

14.14.Val av 1 revisor, 2 årVal av 1 revisor, 2 år

15.15.Val av ersättare för revisor 1 årVal av ersättare för revisor 1 år

16.16.Val av ledamot i Föreningsarkivet, 1 årVal av ledamot i Föreningsarkivet, 1 år

17.17.Val av representant i Folkets Hus styrelse 1 årVal av representant i Folkets Hus styrelse 1 år

18.18.Val av säkerhetsombud och konsumentombud, 1 årVal av säkerhetsombud och konsumentombud, 1 år

19.19.Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till distriktets representantskapVal av 2 ledamöter och 2 ersättare till distriktets representantskap

20.Beslut om rätt att teckna firma för föreningen, 2 var för sig

21.Val av valberedning, minst 2 ledamöter

22.Information från styrelsen

23.Nya frågor

24.Avslutning av årsmötet
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Verksamhetsberättelse för 2021

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, distriktsstyrelsen, resor
Maj-Gull Hultqvist, resor, information, distriktsstyrelsen, KPR, förplägnad
Sten Hultqvist, teknikansvarig, säkerhetsombud
Lillemor Lindhardt, studieorganisatör, ABF
Karin Svensson, förplägnadsansvarig, konsumentombud

 Ansvarig för hemsidan: Björn Lindhardt

Revisorer har varit:Revisorer har varit:
Björn Lindhardt och Gösta Lundén med Kerstin Vannestål som ersättare.

Antalet medlemmar var den 31/12 2021:  987

På grund av den begränsade aktiviteten under pandemin har inte något medlemsblad 
sänds ut under året utan löpande information om verksamheten har getts på hemsidan,
via annonser i Alingsås Kuriren samt på vår anslagstavla i Folkets hus. Inför 
julhelgen så sändes det även i år ut ett brev med, förutom en julhälsning till samtliga 
medlemmar, information om verksamheten och ett kalendarium över planerade 
aktiviteter under våren 2022.  

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, och som ordinarie 
representant Agneta Johansson.

Avdelningens expedition har haft öppet onsdagar mellan kl. 10.00-12.00.
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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 2021.

Under året hölls följande medlemsmöten.

9  juni                   ÅRSMÖTE som avhölls utomhus i Alingsåsparken med val och     
                              stadgeenliga ärenden
                               
14  september      Månadsmöte i missionskyrkan.
                              Beppe och Marita Viström alias Herr och fru Hackspett fram-    
                              förde, varvat med fakta och anekdoter, låtar av trubadurerna 
                              Stefan  Demert och Jeja Sundström.

19 oktober           Månadsmöte på Cupolen, Folkets hus
                             Musikquiz 

16 november       Månadsmöte på Cupolen, Folkets hus
                             Hantverksgruppens julbasar och besök av Lotta och Lena
                             från Gröna Hörnan som tillverkade blomsterarrangemang
                             samt delade med sig av diverse odlings- och skötselråd. 

14 december       Månadsmöte på Cupolen, Folkets hus.
                            Besök av Alingsås lucia.

                          .
Sista torsdagen i oktober till november anordnades ”coronasäkrade” pubaftnar på  
”Deli Deli”. Det genomfördes också två uppskattade middagar som Lillemor Larsson 
arrangerade, en oktoberfest i Lillemors carport, för dagen förstärkt med ett tält, och 
en västkustbuffé  i Gillestugan på Cupolen.

På månadsmötet lämnades även 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

26 oktober            Resa till Karlsborg med besök på fästningen m.m.
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Sommarfest
Den 12 augusti var avdelningen värd för distriktets sommarfest som avhölls i 
fantastiskt sensommarväder i Alingsås Folkets park med musik, tipspromenad, god 
mat och allmänt trevlig samvaro mellan besökande SKPF:are från ”när och fjärran”.
Ett arrangemang som rönte stor uppskattning.  

                 

Studiecirklar & Övriga aktiviteter

Studiecirklarna har från och till, beroende på smittoläget och de rekommendationer 
från regering och folkhälsomyndigheten som kommunicerats, försökt att hålla igång 
sin verksamhet så gott det kunnat ske, på ett ”coronasäkert” sätt. Utomhusaktiviteter 
såsom boule och stavgång har kunnat genomföras i stort sett utan uppehåll vilket 
givetvis varit positivt för det allmänna välbefinnandet. 

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

Även detta år har präglats av den pandemi som kastar oss mellan hopp och kanske 
inte förtvivlan men stundom i varje fall en viss känsla av hopplöshet.
Ena dagen har allt fått stängas ner för att nästa dag lite trevande få ”öppna” upp för 
att återigen få stängas ner. Detta har givetvis satt sina spår även i vår verksamhet med
svårighet att kunna ha långsiktiga planer. Ett tag under hösten kändes det som allt 
kunde bli som vanligt och vi hann med att starta upp de flesta aktiviteter, vi lyckades 
till och med genomföra en resa, innan det återigen var dags att ”slå stopp” och pausa 
all verksamhet. I och med denna ryckighet så har det varit en stor utmaning att få ut 
all information till våra medlemmar då detta oftast har måst ske med kort varsel och 
att de kanaler som detta kan ske genom har sina begränsningar i antingen aktualitet 
eller tillgänglighet. Alingsås Kuriren har sina pressläggningstider och hemsidan, som 
är det i särklass snabbaste sättet att få ut information, av olika orsaker inte är 
tillgänglig för alla. Det tredje sättet att informera, vår anslagstavla i Folkets hus, 
kräver ju fysisk närvaro vilket givetvis inte alla har möjlighet till. Förhoppningsvis är 
denna situation, med korta framförhållningstider ett minne blott, men detta med att 
med kort varsel delge medlemmarna information, är något som vi kanske måste 
fundera på i framtiden
Styrelsen vill tacka alla dem som ändå kämpat på och deltagit i vår verksamhet som 
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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 kring 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 41 000 kronor för 2021.och tack vare en 
stabil ekonomi och god hushållning har vi kunnat gå in i 2022 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.

Till sist ännu ett varmt tack till alla som medverkat i och bidragit till vår verksamhet.
                                                                                                                                         
ALINGSÅS  I JANUARI 2022

….................................. …...................................
Åke Aronsson Margareta Pollak

…................................ …....................................
Anita Johansson Maj-Gull Hultqvist

…............................... ….................................
Agneta Johansson Lillemor Lindhardt 

……………………….                                         …………………………..
Karin Svensson                                                    Sten Hultqvist
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