225 V.Torup - Tyringe

STYRELSENS ÅRSBERÄTTELSE för år 2018.
Styrelsen för V.Torup-Tyringe pensionärsförening nr. 225 av SPF får härmed avge sin
årsberättelse för 43:e verksamhetsåret.
STYRELSE
Ordförande
Vice. Ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Gudrun Hermansson
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Alf Ljungbeck, sammankallande
Gösta Johansson och Lilly Johannesson

Britt Holmberg
Stig Nilsson
Gudrun Hermansson och Gunilla Nilsson
Nils-Olof Nordin
Barbro Bengtsson och Gunilla Nilsson
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MEDLEMMAR
Föreningen har vid årets slut 223 medlemmar (126 kvinnor och 97 män). Vänmedlemmar
6 pers. (5 kvinnor + 1 man). Medlemsantalet minskade under året med 2 medlemmar, beroende
på ändrade livsbetingelser. Under året har 6 medlemmar (4 kvinnor + 2 män) avlidit.
Årsavgiften för år 2019 fastställdes till 310 kr (förbundet/160 kr, distriktet/30 kr, föreningen/120 kr).
STYRELSEMÖTEN
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden inkl. konstitutionsmöte.

MÅNADSMÖTEN
Föreningens 8 månadsmöten (inkl. årsmöte) har varit förlagda till Kurhotellet, Tyringe,
samt månadsmötet i maj på Lilla Tockarp, V.Torup.
Vid månadsmöten under våren (inkl.årsmöte) har i genomsnitt 60 (2017/68) medlemmar deltagit
och under hösten 50 (2017/62) medlemmar.
Vid månadsmöten, som har inletts med en lunch, har medlemmarna informerats om aktiviteter
och aktuella frågor i föreningen, förbundet och distriktet. Vi har dessutom haft uppskattade föredrag och underhållningar allt enl. utdelat programblad såsom:
- Anders Pålsson berättar om Frank Sinatra.
- Viktor Semprimoznik spelar tyrolermusik.
- Sara Bexdal talar om framtidens mat.
- Lars Hector berättar om Anita Ekberg.
- Christer Wrambjer spelar, sjunger och leder allsång.
- Karlo Pesjak visar bilder och berättar om ”hurtigrutten”.
- Ann Jönsson berättar om ”snapphonor” och spelar och sjunger.
- Frågesport & Quiz
- Jan Landin pension. pilot berättar om sitt flygarliv och spännande räddn.aktioner med bl.a .
helikopter.
FÖRBUNDET
Vår medlemstidning Senioren, är mycket informativ kring förbundets förehavanden kring
pensionärernas situation i landet. De stora frågorna är pensioner, boende och vård.
Förbundet har hållit på med nytt medlemsregister under längre tid vilket inneburit vissa
problem för föreningar.
”Medlemsförmåner 2018” finns på förbundets hemsida och redovisas utförligt i Senioren.
DISTRIKTET
Föreningen har representerats av utsedda styrelseledamöter vid distriktets arrangemang.
- 12 april, distriktsstämma i Lund, Gunnar B. repr. vår förening.
- 9 oktober, boendekonferens (samverkan med PRO) Gunilla Zadig deltager.
- 25 oktober, ordf. konferens i Lund, Gudrun och Gunilla deltog.
- Föreningen har deltagit i DM i både golf och boule med hedrande placeringar.
GÖINGEKRETSEN
Föreningen har representerats av utsedda styrelseledamöter vid Göingekretsens arrangemang.
- 8 mars, deltagit på Göingekretsens årsmöte (Gudrun, Barbro och Gertrud). Vid detta möte
beslutades om nedläggning av kretsen. Efter ytterligare ett årsm. den 17 maj skedde
nedläggning.
KPR/ SAMORGANISATIONEN
Föreningen har representerats av utsedda styrelseledamöter (Barbro Bengtsson och Gunilla
Nilsson) vid KPR/ Samorganisationens arrangemang och bevakar frågor som bl.a. berör äldrefrågor i kommunen. Barbro rapporterar utförligt från dessa möten.
- 12 mars inspirationsdag om äldreboende enl Luleåmodellen.
- 16 mars årsmöte på Senioren där ny ordf. blev Nils-Göran Lindqvist, Bjärnum. Barbro och
Gunilla N. representerar vår förening
- 23 augusti ”Valevent” på ett fullsatt Kulturhus där vi deltog. Temat var det ”friska åldrandet”.
- 19 november, konferens om ”det nya åldrandet” där Barbro och Gunilla N. deltog.
Barbro har vid olika tillfällen påtalat problem med bussförbindelser fr. V.Torup-Tyringe-Finja
samt perrongproblem vid Hlm station
KURSER/ CIRKLAR
- Kursverksamhet bedrivs i samverkan med Vuxenskolan.
- Passion för livet/ Barbro Bengtsson och Else Brötzner.
- Bokcirkel/ Britt Holmberg på onsdagar i Biblioteket.
- ”Canastagrupp” /Märion Bengtsson. På hösten tog Gudrun H. och Gunilla N. över som ledare,
varannan tisdag i Lionslokalen
- Studiecirkel med temat ”Astrid Lindgren” ledare Barbro och Else.
RESOR, UTFLYKTER
- 22 maj, minikryss/tura till Helsingör- Helsingborg via tåg från Tyringe.

- 11 oktober, Ljungbyheds flygmuseum med måltid på intillliggande golfrestaurang.
- 17 november, ”Singin in rain” Kristianstad teater, mycket uppskattad föreställning.
- ”Lär känna Din bygd”, en gång i månaden, fredagar mellan kl. 10.00 – 12.30, under vår och
höst innehöll följande aktiviteter: Flädergården med föredag om pelargonier. Vedemahall med
tipsrunda och grill. Kaffestund på ”Lövet” i Myrarp. Hörja idrottsplats där Börje Johansson
berättar om sitt liv och Hörja by. ”Plastens hus” i Perstorp och Hässleholms museum.
Dessa utflykter har varit mycket uppskattade.
FRISKVÅRD
- Stavgång varje måndag under Gunilla Olssons ledning.
- DM i boule, där Stig Nilsson, Stina och Hugo Månsson deltog.
- Styrketräning där många medlemmar deltager i privata gym.
- Vattengympa, Tyrs Hovs simhall, fritt för alla.
- Canasta, ingår i SPF:s program, varannan vecka i Lions lokaler.
- 30 maj DM i golf i Araslöv där Horst B och Bengt deltog.
ÖVRIGT
- 26 maj, Deltog vid invigning av den återställda Sanatorieskogen.
- 6 juni, medverkade vid firandet Nationaldagen i Å-parken, ett tjugotal medlemmar deltog.
Föreningen deltog även vid midsommarfirandet i Å-parken tillsammans med Byalaget, och
hjälpte där till med bl.a kaffeserveringen.
- 3 juli, föreningens cafédag på muséet där medlemmar bakat kaffebröd och serverade kaffe.
En tillfälligt sammansatt sånggrupp underhöll och ledde allsång, med Britt Holmbergs hjälp,
med kända allsångsvisor.
- 30 augusti, politikerträff på Tyringe museum där SPF bl.a framförde synpunkter på bostäder
och bussförbindelser.
- 6 december tog Nils-Olof initiativet till ”Boulens dag” i boulehallen vilket blev mycket
uppskattat.
EKONOMI
Tecknande av föreningen sker av styrelsen i sin helhet och ordförande/ kassör var för sig när det
gäller löpande bankärenden.
Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till bilagd resultat- och balansräkning samt till
revisionsberättelsen. Resultat för 2018 blev -1872 kr (2017/-3727 kr).
SLUTORD
Styrelsen framför sitt varma tack till kommitterade för ett gott arbete och till alla medlemmar
som slutit upp vid våra månadsmöten och aktiviteter.
Styrelsen tackar för det förtroende som visats oss och övriga förtroendevalda.
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