225 V.Torup - Tyringe

STYRELSENS ÅRSBERÄTTELSE för år 2017.
Styrelsen för V.Torup-Tyringe pensionärsförening nr. 225 av SPF får härmed avge sin
årsberättelse för 42:a verksamhetsåret.
STYRELSE
Ordförande
Vice. Ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Kassör
Vice kassör
Ledamot
Ledamot
REVISORER
Ordinarie
Suppleant
VALBEREDNING
Ordinarie

Gudrun Hermansson
Gunilla NIlsson
Bo Persson
Nils-Olof Nordin
Bengt Danielsson
Gunilla Olsson
Barbro Bengtsson
Else Brötzner
Lena Wiberg
Bo Ljunggren
Lars-Ivar Ericsson
Lillie Johannesseon, sammankallande
Alf Ljungbeck

FUNKTIONÄRER
Studieledare
Barbro Bengtsson och Else Brötzner
Trafikombud
Lars-Ivar Ericsson
KPR-ombud
Barbro Bengtsson och Gunilla Olsson
Hörselombud
Nils-Olof Nordin
Medlemskommitté
Nils-Olof Nordin och Bengt Danielsson
Programkommitté
Bo Persson och Gunnel Glader
Teater, musik o resekommitté Barbro Bngtsson och Britt Holmberg
Stavgång
Gunilla Olsson
Boule
Nils-Olof Nordin och Ove Hermansson
Bokcirkel
Britt Holmberg
Värd och värdinnor
Gertrud Persson, Gunnel Glader och Margaretha Persson
Lotterikommitté
Ove Hermansson och Göran Algotsson
Ombud Göingekretsen
Ordförande, v.ordf. och sekr.
Ombud Skånedistriktet
Ordförande
MEDLEMMAR
Föreningen har vid årets slut 225 medlemmar (130 kvinnor och 95 män). Vänmedlemmar
4 pers. (1 man + 3 kvinnor). Medlemsantalet minskade under året med 9 medlemmar, beroende
på ändrade livsbetingelser. Under året har 7 medlemmar (3 män + 4 kvinnor) avlidit.
Årsavgiften för år 2018 fastställdes till 280 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 68 medlemmar deltagit och
under hösten 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, enligt utdelat programblad. Paketauktion som brukade hållas i okt.
hölls inte i år efter beslut att denna skulle upphöra. Trots allt inbringade den en betydande
summa pengar till stor glädje för kassören. Lotterierna vid varje möte kan inte kompensera detta
bortfall.
FÖRBUNDET
Ny ordf. Siv Eriksson tog över efter Christina Rogestam.
Vår medlemstidning Senioren, där mycket information delges.
Förbundet har påbörjat har påbörjat nytt medlemsregister vilket inneburit mycket problem
för föreningarna. Ännu vid årets slut (2017) ej fungerande.
”Medlemsförmåner 2017” finns på förbundets hemsida och har redovisats i Senioren.
DISTRIKTET
Föreningen har representerats av utsedda styrelseledamöter vid distriktets arrangemang.
- 16 mars, distriktsstämma i Lund, Gunnar B. repr. vår förening.
- 23 mars, kurs i Höör ang. nya medlemsregistret, Bengt och Bo deltog.
- 21 april, inspirationsdag för studieombud i Eslöv, Barbro och Else deltog.
- 26 april, konf. kring webbverktyg Epi-server i Hässleholm, Nils-Olof deltog.
- 12 oktober, ordf. konferens i Lund, Gunnar B. deltog.
- 14 november, ”Miriam”konferens i Eslöv, Bengt deltog.
- Föreningen har deltagit i DM i både golf och boule med hedrande förstaplats resp. tredjeplats.
GÖINGEKRETSEN
Föreningen har representerats av utsedda styrelseledamöter vid Göingekretsens arrangemang.
- 9 mars, deltagit på Göingekretsens årsmöte (Gudrun, Gunilla N, Babro och Bo).
- 6 april, ”Hjärnkoll” i Hästveda, Gudrun H, Gunilla N. och Gunnar H, deltog i tävlingen.
KPR/ SAMORGANISATIONEN
Föreningen har representerats av utsedda styrelseledamöter (Barbro Bengtsson och Gunilla
Olsson) vid KPR/ Samorganisationens arrangemang och bevakat frågor som bl.a. berör äldrefrågor i kommunen.
- Ny ordförande i KPR är Robin Gustavsson.
- 6 april, KPR-konferens Eslöv, våra representanter, Barbro och Gunilla O. deltog.
- Barbro informerar utförligt om ”Bogruppens” information till Samorganisationen. Aktiv
”Bogrupp” är viktig, det har vi i Tyringe, man är längst kommen utanför Hlms stadsgräns.
- 10 oktober, Krstd, brukarsamverkan i Skånevården, Gudrun och Gunilla N. deltog.
- 16 oktober, konferens om ”Det nya åldrandet” i Eslöv, Barbro och Gunilla O. deltog.
- 26 oktober, föredrag av TV-doktorn Yngve Gustavsson i T4-matsalen.
- 26 oktober, infomöte på Norra station ang. riktlinjer för bostadsförsörjning och framtidsplanering för äldre.
- Apoteket kan vara behjälpliga med genomgång av ens mediciner.
- Benämningen ”brukare” skall arbetas bort.
KURSER/ CIRKLAR
- Kursverksamhet bedrivs i samverkan med Vuxenskolan.
- Passion för livet/ Barbro Bengtsson och Else Brötzner.
- Bokcirkel/ Britt Holmberg på onsdagar i Biblioteket.
- ”Canastagrupp” bildades under Märion Bengtsson ledning.

RESOR, UTFLYKTER
- 8 april ”Will meet again” Kristianstad teater, mycket uppskattad föreställlning.
- 28 oktober ”Chess” 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: Blåbärsdalen och Sanatorieskogen, Wedemahall med tipsrunda och grill, Bo-Evas trädgård i Finja, Rosaliens bär i Hörja, Boule-banan i Tyringe, Leksaksfabriken i Hörja, konstnär Lars-Åke Blom i V.Torup. Dessa utflykter har varit mycket
uppskattade.
FRISKVÅRD
- Stavgång varje måndag under Gunilla Olssons ledning.
- DM i boule, där Nils-Olof Nordin, Gudrun och Ove Hermansson, Stig Nilsson, Stina och
Hugo Månsson deltog.
- Styrketräning där många medlemmar deltager i privata gym.
- Vattengympa, Tyrs Hovs simhall, fritt för alla.
- 31 maj DM i golf i Tomelilla där Horzt B och Bo P, deltog. Horzt tog en hedrande förstaplacering.
- Gymnstik i Lionslokalen på onsdagar under Elsa Olssons ledning
ÖVRIGT
- Vår inkomstinbringade auktion upphörde efter beslut av medlemmarna.
- 6 juni, medverkade vid firandet Nationaldagen i Å-parken, ett tjugotal medlemmar deltog.
Föreningen deltog i midsommarfirandet i Å-parken tillsammans med Byalaget, och hjälpte där
till med bl.a kaffeserveringen.
- 30 juni, föreningens cafédag på muséet där medlemmar bakat kaffebröd och serverade kaffe.
En tillfälligt sammansatt sånggrupp underhöll och ledde allsång, med Christer Gladers hjälp,
med kända allsångsvisor.
-Politikerträff på skolan i Tyringe där SPF bl.a framförde synpunkter på bostäder och bussförb.
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. Resultat för 2017 blir en förlust på 3 727 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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