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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 2022

8.Ekonomisk berättelse för 2022

9.Revisorernas berättelse

10.Beslut om ansvarsfrihet

11.Val av kassör på 2 år.

12.12.Val av en ledamot på 1 år. FyllnadsvalVal av en ledamot på 1 år. Fyllnadsval

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 2022

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
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 2022:  1004

Löpande information om verksamheten har getts på hemsidan, via annonser i 
Alingsås Kuriren samt på vår anslagstavla i Folkets hus. Ett brev har också gått ut till 
samtliga medlemmar med information om verksamheten och ett kalendarium över 
planerade aktiviteter under våren 2023.  

Avdelningen har varit representerad i:
ABF med Maj-Gull Hultqvist
KPR med Åke Aronsson och Maj-Gull Hultqvist, Ersättare Agneta Johansson
Föreningsarkivet av Bente Gustavsson
SKPF:s distriktsstyrelse Maj-Gull Hultqvist 
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 
representanter Åke Aronsson och  Agneta Johansson. 

Möten och aktiviteter genomföres i samarbete med ABF.

Avdelningens expedition har haft öppet onsdagar och torsdagar mellan kl. 10.00-
12.00.
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Möten och Aktiviteter
Möten

Styrelsen har haft 9 st. protokollförda ordinarie möten under 2022.

Under året hölls följande medlemsmöten. 

22 mars                ÅRSMÖTE som avhölls i Cupolen, Folkets hus med val och     
                              stadgeenliga ärenden. För underhållningen stod Monica och   
                              Christer som under mottot ”Sjung och le” framförde musikaliska
                              örhängen från 40 till 70-talet.

19 april                 Månadsmöte på Cupolen, Folkets hus.
                              Karl Granhed framförde ”Elvishits” till klassiska höftrörelser.      

17 maj                  Månadsmöte.
                              Våravslutning vid Nääs slott med tipspromenad och kaffe med  
                              goda tillbehör.  
                               
20  september      Månadsmöte på Cupolen, Folkets hus
                              Henrik Strömberg, känd från Scotts orkester spelade och sjöng
                              ”Jag vill vara din, Margareta” och andra hits.

18 oktober           Månadsmöte på Cupolen, Folkets hus
                             Melodikterna, ett glatt gäng från Floda underhöll oss med ett antal
                             gamla och nya ”slagdängor” till eget ackompanjemang på ett flertal
                             instrument. 

15 november       Månadsmöte på Cupolen, Folkets hus
                             Musik och sång av Frälsningsarméns gitarrgrupp.

6 december         Månadsmöte på Cupolen, Folkets hus.
                             Julavslutning med Hantverksgruppens basar och besök av Alingsås 
                             lucia.
                          .
Sista torsdagen i varje månad med start i mars, med uppehåll under juni,juli och 
desember, anordnades pubaftnar på  ”Deli Deli”. Det genomfördes också en guidad 
ljusvandring på ”Lights in Alingsås” som, för att samla kraft inför promenaden, 
inleddes med  ärtsoppa och någon varm dryck följt av en pannkaksbuffé. Som alltid 
gott tillagat och trivsamt välordnat av Lillemor Larsson. Vår egen mästerarrangör när 
det gäller god mat och samvaro.

I december hölls också en avslutning för styrelsen, cirkelledarna och övriga med 
uppdrag inom avdelningen med servering av kaffe, lussebulle och pepparkakor samt 
utdelning av en tackgåva i form av en chokladask.    
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På våra månadsmöten lämnades även information om aktuella aktiviteter. På biljetten 
har det skett lottdragning med bl.a. hantverksprodukter som vinster. Avgiften för 
deltagande i månadsmötet har varit 50 kr. Årsmötet var i vanlig ordning avgiftsfritt.

Resor

7 april            Resa till Stenstorp med besök på Bonads- och Dahlénmuséet,                
                       lunch på Cesarstugan samt efterföljande shopping på Falbygdens
                       ost. Avslutning med gott kaffe och goda bakverk på Konditori
                       Nordpolen i Vara. 

16 juni           Resa till Bjärehalvön med besök på Norrvikens trädgårdar och Birgit 
                       Nilssonmuséet samt en njutbar avslutning med kaffe och kanelbulle
                       och det obligatoriska vaniljhjärtat hos ”Flickorna på skäret”. 

13 oktober    En planerad resa till Danmark och konstmuséet Lousiana fick tyvärr 
                      ställas in på grund av för få anmälda.

10 november Inköpsresa till Ullared med ett antal köplystna som alla upptäckte vad 
                       mycket som saknades hemma och därmed var tvunget att införskaffas.

Sommarfest
Den 10 augusti var distriktets sommarfest som avhölls i fantastiskt sensommarväder i
Trollhättans 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.  

Musikarrangemang i Vara konserthus    
Den 11 september hade vi medlemmar möjlighet att få lyssna på 60-talsmusik i Vara 
konserthus. Distriktet hade fått tillgång till ett antal biljetter och tillhandahöll dessa 
till kraftigt subventionerade priser och avdelningen ordnade möjlighet till 
busstransport för de som var intresserade. Några av våra medlemmar utnyttjade 
denna förmån och vittnade efteråt om en mycket trevlig och sevärd upplevelse.           

Studiecirklar & Övriga aktiviteter

Studiecirklarna och de övriga aktiviteterna kunde efter en ”covidpåverkad” vinter och
tidig vår äntligen komma igång under senvåren och har sedan ”flutit på” enligt plan. 
Hemstickade plagg, vävnader och broderier har producerats. Böcker har lästs och 
analyserats. Bouleklot har kastats och avstånd till ”lillen” har mätts. Stavar har slitits, 
liksom skosulor men framför allt har vi kunnat träffats och umgåtts på ett mera 
avslappnat sätt och fått prata av oss allt vi samlat på oss under trycket av ett envetet 
litet virus.

5



Hemsida för avdelningen

Hemsidan är vår tillsammans med den ”analoga” anslagstavlan i fönstret på Folkets 
hus, vår enda möjlighet att snabbt få ut information. Speciellt nu när ”våra” lokala 
tidningar ytterligare begränsar sina utgivningsdagar och därmed möjligheten att den 
vägen, i stort sett varje vecka, kunna nå ut till våra medlemmar. Vi får hoppas att vi i 
framtiden förutom hemsidan kan hitta andra former, exempelvis via mail, att 
kommunicera ut ”vårt budskap”  

Slutord

Även om detta år inte helt har undkommit sviterna av detta efterhängsna virus så har 
vi ändå kunnat återvända till någorlunda normala förhållanden.
Månadsmöten, resor, cirklar och övriga aktiviteter har kunnat återupptas och 
genomföras i stort sett helt enligt plan och vi har kunnat träffas och umgås igen på ett 
någorlunda okomplicerat sätt. 
Förhoppningsvis innebär detta att vi nu åter får fart i verksamheten och i stället för 
bromspedalen nu kan börja använda gaspedalen och hitta ännu flera möjligheter till 
trevlig social samvaro. Har ni någon ide om vad detta skulle kunna vara. Tveka inte 
med att kontakta någon i styrelse eller ”slå en signal” till expeditionen.

Styrelsen vill också 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 håller sig på en jämn nivå kring 1000 medlemmar men bör 
med tanke på den ökande andelen pensionärer i samhället kunna ökas väsentligt.

Det finnas således goda förutsättningar att rekrytera fler medlemmar och SKPF 
centralt kommer under kommande år att arbeta hårt för att marknadsföra och även 
hjälpa avdelningarna med marknadsföring av vårt förbund i syfte av att rekrytera fler 
medlemmar och samtidigt försöka att tona ner kopplingen till Kommunal för att 
därmed bredda medlemsbasen. I det arbetet betraktas varje nuvarande medlem som  
en ”ambassadör” för vår organisation och förhoppningen är att man därmed vill  
verka för en ökad kännedom om denna. 

Vår ekonomi visar på ett överskott på ca 26 000 kronor för 2022 vilket givetvis är 
positivt med tanke på kommande kostnadsökningar
Tyvärr så kommer ändå detta förändrade kostnadsläge att påverka oss och även SKPF
centralt, bland annat har hyran för  lokalerna redan höjts, så tillsammans, för att 
gardera oss mot detta, har vi blivit nödsakade att höja medlemsavgiften från och med 
2023. 
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Vi vill också tacka Alingsås kommun för det årliga bidraget, samt våra sponsorer 
Ängbergs Busstrafik AB, Maxi Stormarknad, ABF och Centraltryckeriet

Till sist ännu ett varmt tack till alla som medverkat i och bidragit till vår verksamhet.
                                                                                                                                         
ALINGSÅS  I FEBRUARI 2023

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

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

…............................... ….................................
Agneta Johansson Sten Hultqvist

……………………….                                         
Karin Svensson                                                    
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