225 V.Torup - Tyringe

STYRELSENS ÅRSBERÄTTELSE för år 2019.
Styrelsen för V.Torup-Tyringe pensionärsförening nr. 225 av SPF får härmed avge sin
årsberättelse för 44:e verksamhetsåret.
STYRELSE
Ordförande
Vice. Ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Gudrun Hermansson
Gunilla Nilsson
Gertrud Persson
Nils-Olof Nordin
Bengt Danielsson
Barbro Bengtsson
Else Brötzner
Bo Persson

REVISORER
Ordinarie
-”Suppleant

Lena Winberg
Bo Ljunggren
Lars-Ivar Ericsson

VALBEREDNING
Ordinarie

FUNKTIONÄRER
Bokcirkel
Boule
Canasta
Hörselombud
KPR-ombud
Lotterikommitté
Medlemskommitté
Programkommitté
Stavgång
Studieledare
Teater, musik o resekommitté
Trafikombud
Ombud Skånedistriktet

Alf Ljungbeck, sammankallande
Gösta Johansson

Britt Holmberg
Stig Nilsson och Arne Bosma
Gudrun Hermansson och Gunilla Nilsson
Nils-Olof Nordin
Barbro Bengtsson och Gunilla Nilsson
Bengt Danielsson, Ove Hermansson och Ulf Nilsson
Nils-Olof Nordin och Bengt Danielsson
Bo Persson, Gunnel Glader och Kerstin Göransson
Gunilla Olsson
Barbro Bengtsson och Else Brötzner
Horst Brötzner
Göran Algotsson
Ordförande

MEDLEMMAR
Föreningen har vid årets slut 217 medlemmar (122 kvinnor och 95 män). Vänmedlemmar
5 pers. (4 kvinnor + 1 man). Medlemsantalet minskade under året med 6 medlemmar, beroende
på ändrade livsbetingelser. Under året har 9 medlemmar (4 kvinnor + 5 män) avlidit.
Årsavgiften för år 2020 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 Torupsgården, V.Torup.
Vid månadsmöten under våren (inkl.årsmöte) har i genomsnitt 54 (2018/60) medlemmar deltagit
och under hösten 63 (2018/50) 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:
- Ingrid Sandèn, underhåller med sång o dikt
- Schlagerkompaniet, spelar o sjunger ”En schlager i Sverige”
- Jannice Persson, sjuksköterska, berättar om sina utlandsarbete bla ”Läkare utan gränser”
- Glenn Bengtsson o Holger Persson, piano, fiol och sång
- Christer Wrambjer spelar, sjunger och leder allsång.
- Frågesport & Quiz
- Karin Brunk Holmqvist, berättar om sitt författarskap
- Modevisning av ”Jansens” i Hässleholm
- Sparbanken Skåne informerade samt Linedanceuppvisning
FÖRBUNDET
Vår medlemstidning Senioren, är mycket informativ kring förbundets förehavanden kring
pensionärernas situation i landet. De stora frågorna är pensioner, boende och vård.
SPF:s gruppförsäkring hos Scandia ändras fr o m ¼ till en begränsning till 85 år.
Man har lagt förslag om stadgeändringar, ”Medlemsförmåner 2018” finns på förbundets
hemsida och redovisas utförligt i Senioren.
DISTRIKTET
Föreningen har representerats av utsedda styrelseledamöter vid distriktets arrangemang.
- 4 april, distriktsstämma i Lund, Gudrun Hermansson repr. vår förening.
- 3 oktober, Res- och livslustmässa i Malmö, Else och Horst Brötzner deltog
- 8 november, ordf. konferens i Eslöv, Gudrun deltog.
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.
- 15 mars årsmöte på Senioren där Barbro och Gunilla representerar vår förening
- 25 april Temadag på Senioren
- 4 juni ”Tillsammans mot ensamheten” i Eslöv, Barbro o Gunilla deltog
- 25 september Temadag på Senioren, Barbro o Gunilla deltog
- 25 november, Infodag om ”tillsammans mot ensamhet” Gunlla Zadig deltog
KURSER/ CIRKLAR
- Kursverksamhet bedrivs i samverkan med Vuxenskolan.
- Passion för livet/ Barbro Bengtsson och Else Brötzner.
- Bokcirkel/ Britt Holmberg på onsdagar i Biblioteket.
- ”Canastagrupp” Gudrun H. och Gunilla N. som ledare, varannan tisdag i Lionslokalen
RESOR, UTFLYKTER
- 29 mars, ”Lär känna din kommun” Besök på Räddningstjänsten, Hässleholm, rundvandring
och Rickard Heingard informerade om höghastighetsjärnvägen och lunch på Lövets restaurang
(golfklubben)
- 3 november, ”Guys and Dolls” 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: Silviaskolan, Hässleholm, Vedemahall med tipsrunda och
grill. Kaffestund på ”Lövet” i Myrarp, Lennart och Lailas trädgård o Agdas stuga, Öraholma
Lantbruk och Filmhuset i Tyringe. Dessa utflykter har varit mycket uppskattade.

FRISKVÅRD
- Stavgång varje måndag under Gunilla Olssons ledning.
- 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.
ÖVRIGT
- 6 juni, medverkade vid firandet Nationaldagen i Å-parken, ett tjugotal medlemmar deltog.
- 2 juli, föreningens cafédag på muséet där medlemmar bakat kaffebröd och serverade kaffe,
Britt Holmberg underhöll på pianot och ledde allsång.
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 2019 blev -2076 kr (2018/-1872 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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