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Inledning 
"Riksförbundet PensionärsGemenskap - RPG är en ideell och partipolitiskt obunden 

pensionärsorganisation som har sin grund i kristna värderingar. Den är öppen för alla oavsett 

livsåskådning och ålder. RPG:s verksamhet syftar till berikande aktiviteter, förmedling av 

samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärer vitala frågor." 

(Ur stadgarna för RPG Småland-Öland) 

  

I denna verksamhetsberättelse dokumenterar distriktsstyrelsen det som under det gångna året varit 

ledstjärnan för verksamheten: att ge möjlighet till gemenskap för våra 3 100 medlemmar i distriktet. 

 

Representantskapsmöte 
Riksförbundets representantskapsmöte ägde rum i Katrineholm den 20 febr då frågan om ny ordförande 

i förbundet behandlades, Fyra distriktsstyrelseledamöter var distriktets ombud. Berndt Holgersson 

valdes till förbundsordförande fram till riksstämman i Uppsala 2016.. 

  

Distriktsstämma 

Årets distriktsstämma hölls på Elmia, Jönköping den 23 mars.  380 deltagare hade anmält sig, 

men endast 310 deltog och betalade avgiften vilket innebar en stor förlust. Medverkande var Carl-

Olof Hultby, Nils Bergman från Läkarmissionen, kommunalrådet Andreas Sturesson, och 

sånggruppen Vocalcis. En insamling till Läkarmissionen gav 20 500 kr. Lunch och kaffeservering 

skedde i Elmia-restaurangen. 

 

Sommarresor 
Resorna är en viktig del i distriktets arbete och ger en stor kontaktyta. Många resenärer är inte RPG-

medlemmar men börjar ofta sitt medlemskap direkt efter sommarresan man deltagit i. En reseträff hölls 

i Pingstkyrkan Nässjö den 6 febr och samlade ca 80 personer. Sommarens två resor gick till Bohuslän 

och Bornholm. Reseledare var Curt Ankarberg resp. Harrieth Andersson. Planerade resor till Rumänien 

och Patmos samlade inte tillräckligt med anmälningar och ställdes in.   

Reseutskottet har bestått av Börje Skagerö (ordf.), Harrieth Andersson, Curt Ankarberg, Sivert 
Gunnarson och Kurt Enell. 
 

Utbildningsdag - "UPPDRAGET - att leda, utveckla och fördjupa" 

En utbildningsdag hölls i Pingstkyrkan, Nässjö den 25 sept. Nästan 100 deltagare från hela 

distriktet hade anmält sig för att genom föredrag och undervisning samt grupparbete få ett bättre grepp 

om uppdraget att vara ledare i RPG-förening och distrikt. Ansvarig för denna fina dag var Curt 
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Karlsson som också hade sammanställt ett kompendium. Medverkande var också Lars Johansson och 

Göran Swahn. 

 

Dialogseminarium 

Riks-RPG inbjöd till ett Dialogseminarium den 13 okt i Allianskyrkan, Jönköping. Där medverkade 

förbundsordföranden Berndt Holgersson, styrelseledamoten Ann-Christin Lindbom, direktorn Eva B. 

Henriksson och SeniorPostens redaktör Anders Engström. Information gavs om centralt 

medlemsregister, nytt policydokument och ny hemsida. 35 personer från södra Sverige deltog i 

seminariet. 

 

Höstmöte 

hölls i Pingstkyrkan Arken, Värnamo den 23 okt och genomfördes i samarbete mellan distriktet 

och RPG-föreningarna i Värnamo. 534 deltagare var anmälda och kom i bilar och de nio bussarna 

från olika platser i Småland.  Medverkade gjorde utrikeskorrespondenten Per Nordangård och förre 

partiledaren Alf Svensson. För sången svarade Märta Svensson från Värnamo och gruppen "Se och 

häpna". Kollekten till Erikshjälpens flyktingarbete blev 38 886 kr. 

 
Distriktets sommarlotteri 

Ett sommarlotteri genomfördes under tiden april-oktober med 5 000 lotter. Samtliga RPG-föreningar i 

distriktet fick 100 lotter vardera till försäljning liksom distriktsstyrelsens ledamöter. 4 174 lotter såldes, 

826 blev osålda.  Dragning gjordes i samband med höstmötet. Nettot delades mellan säljande förening 

och distriktet. Dragningslistan publicerades på hemsidan.  

 

Distriktets hemsida  
med adressen www.rpg-smaland-oland.se som lanserades i dec 2014 har ett ökande besöksantal. I 

oktober var antalet 473 personer.  Information läggs ut om kommande och genomförda 

distriktsarrangemang. Fler och fler föreningar använder sidan för att presentera sitt terminsprogram och 

olika aktiviteter. KPR-nätverket presenterar fortlöpande aktuell samhällsinformation inom områden 

som är aktuella för RPG. Ansvarig för hemsidan är Lisbeth Johnson i distriktsstyrelsen. 

 

Radioprogrammet RPG-fönstret 

Vårt eget program över radion har genomfört sitt tredje år och sänds över Radio Vättervåg på 98,5 MHz 

varje fredag kl. 11.30–12.30 med repris lördagar 11.00-12.00. Jönköpingsföreningarna ansvarar för 

sändningarna. Medarbetare är Börje Skagerö (ansvarig), Eskil Albertsson, Sven-Ove Rylner, Febe 

Parsmyr och Curt Ankarberg. Antennen för radiosändaren ligger högt och räckvidden är därför 4 – 5 

mil med undantag för platser som finns i skymda områden. 

 

Representation 
Ledamot i regionens pensionärsråd Jönköpings län: Marie-Louise Stålbark, ersättare Barbro Gustafson 

Ledamot i landstingets pensionärsråd Kalmar län: Arnold Ottosson, ersättare Kerstin Åverling  

Ledamot i regionens pensionärsråd Kronobergs län: Anita Westroth 

NTF-ombud Jönköpings län: Curt Ankarberg  

NTF-ombud Kalmar län: Arnold Ottosson 

NTF-ombud Kronobergs län: Anita Westroth 

 

Ekonomi 
Kassaomslutningen under året har varit 685 747 kronor. 

Vid årets slut uppgår kassabehållningen till 9 967 kronor. 

 

Styrelsen 
Styrelsen har under 2015 bestått av  

Curt Ankarberg, ordförande 

Roland Nelsson, förste vice ordförande 

Arnold Ottosson, andre vice ordförande 

Lisbeth Johnson, sekreterare 



Börje Skagerö, vice sekreterare 

Folke Hjelmstam, kassör 

Harrieth Andersson 

Kent Arphult 

Maria Bernhardsson 

Barbro Gustafson 

Berna Karlsson  

Karin Söderström,  

Kerstin Åverling,  

Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden.  

 

Medlemmar 
Antal medlemmar vid årets slut var 3 160 i 36 föreningar. Dessutom finns ca 70 direktanslutna 

medlemmar i distriktet. 

 
Slutord 

Vi ser med tacksamhet tillbaka på det gångna året och tackar för allt ideellt arbete som utförts på olika 

nivåer. Samtidigt vill vi under år 2016 arbeta för att nå nya mål med RPG:s policydokument som grund. 

 

 

 

 

8 februari 2016 

För styrelsen för RPG Småland-Ölands distrikt 
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