225 V.Torup - Tyringe

STYRELSENS ÅRSBERÄTTELSE för år 2016.
Styrelsen för V.Torup-Tyringe pensionärsförening nr. 225 av SPF får härmed avge sin
årsberättelse för 41:e verksamhetsåret.
STYRELSE
Ordförande
Vice. Ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Kassör
Vice kassör
Ledamot

REVISORER
Ordinarie
Suppleant
VALBEREDNING
Ordinarie

FUNKTIONÄRER
Studieledare
Trafikombud
KPR-ombud
Hörselombud
Medlemskommitté
Programkommitté
Teater, musik o resekommitté
Ansvariga för aktiviteter:
Stavgång
Boule
Bokcirkel
Sånggruppen
Seniordans
Värd och värdinnor
Lotterikommitté
Ombud Göingekretsen
Ombud Skånedistriktet

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

Lena Wiberg
Bo Ljunggren
Lars-Ivar Ericsson

Lillie Johannesseon, sammankallande
Alf Ljungbeck

Barbro Bengtsson och Else Brötzner
Gunnar Bengtsson
Barbro Bengtsson och Gunilla Olsson
Nils-Olof Nordin
Nils-Olof Nordin och Bengt Danielsson
Bo Persson och Ingrid Algotsson
Barbro Bngtsson och Else Brötzner
Gunilla Olsson
Hugo Månsson och Stig Nilsson
Britt Holmberg
Britt Holmberg
-Gertrud Persson, Anki Nyström, Gunnel Glader
Margaretha Persson
Ove Hermansson och Göran Algotsson
Ordförande, v.ordf. och sekr.
Ordförande

MEDLEMMAR
Föreningen har vid årets slut 234 medlemmar (137 kvinnor och 97 män) varav en hedersmedlem(Krista Adamsson). Medlemsantalet minskade under året med 24 medlemmar, beroende
på ändrade livsbetingelser. Under året har 6 medlemmar avlidit.
Årsavgiften för år 2016 fastställdes till 260 kr.

STYRELSEMÖTEN
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden inkl. konstitutionsmöte.
MÅNADSMÖTEN
Föreningens 10 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 73 medlemmar deltagit och
under hösten 67 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, enligt utdelat programblad. Paketauktion i oktober, där medlemmarna
bidrar med bl.a hembakat, som till stor del utgör paketen, inbringar till kassan en betydande
summa, tillsammans med lotterier vid varje möte.
FÖRBUNDET Vår medlemstidning Veteranen har bytt namn till Senioren.
Förbundet har påbörjat har påbörjat nytt medlemsregister vilket inneburit mycket problem
för föreningarna.
”Medlemsförmåner 2016” finns på förbundets hemsida och har redovisats i Senioren.
DISTRIKTET
Föreningen har representerats av utsedda styrelseledamöter vid distriktets arrangemang.
22 april
Inspirationsdag för studieombud i Eslöv, Barbro Bengtsson deltog.
27 oktober
Seniorevent på Kulturhuset där medlemmar deltog. Underhållning,
symposium, paneldiskussioner och utställare.
18 oktober
Ordf. konferens i Lund, vår ordf. Gudrun deltog.
GÖINGEKRETSEN
Föreningen har representerats av utsedda styrelseledamöter vid Göingekretsens arrangemang.
10 mars
Deltagit Göingekretsens årsmöte.
14 april
Medlemmar (Gudrun H, Gunilla N. och Gunnar H.) deltog i tävlingen
”Hjärnkoll” i Hästveda, tog en hedrande andraplats.
KPR/ SAMORGANISATIONEN
Föreningen har representerats av utsedda styrelseledamöter vid KPR/ Samorganisationens
arrangemang och bevakat frågor som berör äldrefrågor i kommunen.
6 oktober
Temadag på Kurhotellet om ”Parkinsons sjukdom” Fredrik Ekdala föreläste.
KURSER/ CIRKLAR
Kursverksamhet bedrivs i samverkan med Vuxenskolan.
Passion för livet/ Barbro Bengtsson och Else Brötzner.
Bokcirkel/ Britt Holmberg på onsdagar i Biblioteket.
Kamratcirkel/ Barbro Bengtsson och Else Brötzner.
Sånggrupp som tyvärr upphörde under våren pga för få deltagare.
RESOR, UTFLYKTER
Utfärd till Ystad under temat ”Passion för livet” se ovan.
16 april
Heldagsutflykt ”Historiska knutpunkter i Lundabygd”.
13 augusti
Heldagsutflykt ”Lär känna din kommun” besök på Hässleholms Miljö AB
(Beleverket/värmeverk) och HIBAB (Hässleholms Industribyggnadsbolag).
”Lär känna Din bygd”, en gång i månaden, fredagar mellan kl. 10.00 – 12.30, under vår och
höst. Besök hos konstnär Alf Lundström, tipsrunda med grill i Vedema hall, Tullstorp Dressage
Stable Jan Brinks hästgård, Biblioteksruinen och trädhuset i Hovdala, Bjärnums museéum och
Swepart i Tyringe. Dessa utflykter har varit mycket uppskattade.
18 november
Utflykt till Malvagården/ Höganäs, magisk musikväll med Good Times Band.

FRISKVÅRD
Stavgång/ Gunilla Olsson.
Boule/ Hugo Månsson
Styrketräning
Vattengympa
5 september

Protest inskickad till kommunen ang. vår indragna tid styrketräningshallen.
Tyrs Hovs simhall, fritt för alla.
DM i golf i Kävlinge där Horzt B, Soini A, Bengt D. och Bo P,
deltog där Horzt tog en hedrande förstaplacering.

ÖVRIGT
6 juni

Medverkade vid firandet Nationaldagen i Å-parken. Ett tjugotal medlemmar
deltog,
30 juni
Föreningens cafédag på muséet där medlemmar bakat kaffebröd och serverade
kaffe. En tillfälligt sammansatt sånggrupp underhöll och ledde allsång med
kända allsångsvisor.
Föreningen deltog i midsommarfirandet i Å-parken tillsammans med Byalaget, och hjälpte där
till med bl.a kaffeserveringen.
26 augusti
Tyringedagarna där föreningen deltog med info om SPF och lotteriförsäljning.
EKONOMI
Tecknande av föreningen sker av styrelsen i sin helhet och ordförande och kassör var för sig när
det gäller löpande bankärenden.
Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till bilagd resultat- och balansräkning samt till
revisionsberättelsen.
Föreningens ekonomi enligt årsredovisningen visar ett överskott på 9 624 kr.
Föreningen lämnade in protest till vår bank, mot den uteblivna kontanthanteringen.
Föreningens årliga paketauktion inbringar betydande tillskott i kassan.
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.

Tyringe den 16 januari 2017
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