VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
Riksförbundet PensionärsGemenskap, RPG, distrikt Småland-Öland
Organisationsnummer 826001-4389
Riksförbundet PensionärsGemenskap – RPG är en ideell och partipolitiskt obunden
pensionärsorganisation som har sin grund i kristna värderingar. Den verkar för äldres
rätt och villkor och är öppen för alla. RPG:s verksamhet syftar till opinionsbildning i
för pensionärer angelägna frågor, förmedling av samhällsinformation, berikande
aktiviteter och gemenskap.
Föreningar och medlemmar i distriktet
2018-01-01 fanns i distriktet 32 föreningar med tillsammans 2955 medlemmar, samt inom
Småland Öland 87 till förbundet direktanslutna medlemmar. Totalt i Småland Öland var det
3042 RPG:are.
Kvillsfors RPG-förening har under året upphört. Vid årets utgång var vi 31 föreningar med
tillsammans 2887 medlemmar, en minskning med 68 medlemmar. Till förbundet
direktanslutna medlemmar boende i Småland-Öland var vid årets utgång 89. Totalt antal
RPG:are i Småland Öland var den sista december 2976 vilket är en minskning med 66.
Distriktsstämma
Distriktsstämman hölls 2018-03-16 i Ljungby Missionskyrka. Antalet deltagare var 228 varav
97 ombud och 8 ledamöter från distriktsstyrelsen.
Arnold Ottosson och Elisabet Grönfeldt lämnade styrelsen och ersattes av Roland Eckerby
och Lennarth Runesson.
Utöver stämmoförhandlingar bjöds på ett program med medverkande från Ljungby. Bengt
Birgersson bjöd på visor och andliga sånger och ”Prästen & Resten” bidrog med visor och
dikter, till eftertanke och nöjen.
Distriktsstyrelse
Distriktsstyrelsen har under året utgjorts av: Anders Bengtsson ordförande, Kjell Skepö vice
ordförande, Kerstin Åverling 2:e vice ordförande, Egon Hult kassör, Lisbeth Johnson
sekreterare samt övriga ledamöter Harriet Andersson, Håkan Duva, Roland Eckerby, Berna
Karlsson, Roland Nelsson, Lennarth Runesson, Börje Skagerö och Iréne Wilhelmsson.
Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden.
Styrelsens au som bestått av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare har haft ett
protokollfört sammanträde.
Ett av styrelsens sammanträden var förlagt till Ulriksbergskyrkan i Växjö. Utöver
sammanträdet träffade man styrelsen för Växjö RPG-förening till informations- och idéutbyte.
Ordförande har under året besökt 13 av distriktets föreningar. Den 7 mars deltog ordförande
tillsammans med Roland Nelsson vid en avslutningssamling för Kvillsfors RPG-förening.
Med förhoppningar om att kunna bilda någon ny förening har kontakt odlats med några
platser i västra delen av Värnamo kommun samt i Gislaveds kommun.
Länspensionärsråd och samverkan med övriga pensionärsorganisationer
När det gäller våra insatser i de tre länspensionärsråden samordnar vi dem i möjligaste mån
med övriga pensionärsorganisationer. I Jönköpings län har ordföranden regelbundet träffat
representanter för PRO, SPF Seniorerna och SKPF för överläggningar om gemensamma
aktiviteter.
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Region Jönköpings län
Våra representanter i Länspensionärsrådet för Region Jönköpings län har varit Marie-Louise
Stålbark med Gunnel Tovhult som ersättare.
Införande av ett seniorbusskort för kollektivtrafiken i regionen har under året drivits med
framgång. En annan stor och viktig fråga som ägnats mycket tid är den palliativa vården.
Utifrån sju, ur ett pensionärsperspektiv viktiga frågor, uppvaktades alla åtta partigrupperna i
Regionen redan under våren/sommaren 2017. Under våren 2018 mötte representanter från
pensionärsorganisationerna på nytt partigrupperna för att utifrån respektive valmanifest
diskutera deras äldrepolitik. Processen avslutades med en skriftlig slutrapport och en offentlig
politikerutfrågning i Huskvarna Folketspark den 27 augusti.
SPF Seniorerna i Region Jönköpings län har haft ett projekt där man utbildat
friskvårdsinformatörer i sina lokalföreningar. En gång per termin har de inbjudit till
information kring något ämne. Med hjälp av framtaget material ska sedan
hälsoinformatörerna förmedla sin kunskap i sin förening. Till höstterminens kursdag 2018
inbjöd SPF Seniorerna övriga pensionärsorganisationer. En av våra föreningar nappade på
erbjudandet.
Alla fyra pensionärsorganisationerna i Region Jönköpings län har sökt och beviljats medel
från regionen för att driva projektet tillsammans.
Kalmar län
I länspensionärsrådet för Kalmar län har Kerstin Åverling varit vår representant med Lennarth
Runesson som ersättare.
Den 1 januari infördes ett busskort för pensionärer. För 100 kr/ mån kan man åka obegränsat
antal resor 09.00-15.00 och 18.00-24.00. Den geriatriska vården har utvecklats på ett flertal
områden.
Kronobergs län
Då vi endast har två föreningar i Kronobergs län är vi inte berättigade till en plats i
länspensionärsrådet, men vi har möjlighet att närvara och får protokoll från sammanträdena.
Vår kontaktperson är Anita Westroth.
Inför valet ordnade alla pensionärsorganisationerna i Kronobergs län en gemensam
politikerutfrågning i Ulriksbergskyrkan, Växjö.
Riksstämma
Vårt distrikt var värdar för RPG:s Riksstämma 25 – 26 maj i Jönköpings Pingstkyrka.
Distriktet svarade för planering och genomförande av programmen som inramade
stämmoförhandlingarna samt serveringar och övriga praktiska frågor.
Stämman beslutade om nya stadgar som från 1 juli 2018 gäller för alla nivåer inom RPG:s
organisation.
Medlemsvärvning
För att stimulera och stödja föreningarnas arbete med att värva nya medlemmar beslutade
distriktsstyrelsen om två åtgärder.
1) Föreningarna erbjöds söka bidrag till aktiviteter för att värva nya medlemmar.
2) En tävling statades som gick ut på att i förhållande till hur många man var den 1 januari
värvat flest nya medlemmar t o m 30 september.
Vid prisutdelningen under Höstmötet fick RPG Månsarp - Tabergs som segrare motta 3000
kr. RPG Ljungby och RPG Oskarshamn fick som tvåa och trea vardera 2000 kr. RPG
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Jönköping Immanuelskyrkan och RPG Värnamo Allianskyrka fick som fyra och femma 1000
kr var.
Motionskampen
I Motionskampen som pågått från 1 februari till sista maj har 270 medlemmar från 25
föreningar deltagit. En halvtimmes promenad eller 3 km cykling ger en poäng. Totalt kan man
få två poäng per dag. 19 personer nådde maxpoängen. Prisutdelning skedde vid distriktets
Höstmöte.
Resor
Resan till hemligt mål gick detta året till Sörmland. Det stora intresset resulterade i tre resor
med sammanlagt 146 deltagare. Reseledare var Börje Skagerö och Harrieth Andersson.
17 - 20 juli åkte 35 deltagare tillsammans med Harrieth Andersson som reseledare till västra
Skåne med Danmark, Ven och Bjärehalvön.
En planerad resa till Skagen fick ställas in på grund av för få anmälningar.
Den 18 november reste 35 personer till Österbymo för att uppleva musikalen Sound of Music.
Ölandsveckan
En ny satsning som lockade 34 deltagare var Ölandsveckan på Klintagården. Med ledning av
Harrieth Andersson samt Anders och Carin Bengtsson bjöds på ett varierat program med bl. a.
bibelstudier, kulturprogram, bussutflykt, morgonpromenader, bad och god gemenskap.
Utbildningsdag
Med Curt Karlsson som ansvarig inbjöd distriktet till två utbildningsdagar i Nässjö. Den 26
april deltog 39 RPG:are från 14 föreningar i en kursdag med rubriken ALLA våra
MÖJLIGHETER. Daniel Grahn gav oss goda råd för att få kontakt med media och talade om
hur man skapar opinion och når ut med sitt budskap. Tony Berglund undervisade om hur vi
utformar vår information för att nå fram med budskapet.
29 personer representerande 10 föreningar mötte upp vid en informationsträff kring de nya
stadgarna dem 21 september.
Höstmöte
Årets Höstmöte hölls i Bankeryds Missionskyrka den 12 oktober. 330 personer fick lyssna till
Daniel Grahn som utifrån rubriken På generationers axlar! berättade om Bo Strömstedt, Erik
Nilsson och Siewert Öholm. Peoria Jazzband bjöd på svängig gladjazz av högsta klass.
Utifrån möjligheterna som de nya stadgarna öppnat för hölls ett förhandlingsmöte då
verksamhetsplan och budget för 2019 fastställdes.
Information
På distriktets hemsida www.rpg-smaland-oland.se finns information om kommande och
genomförda arrangemang. Här finns kontaktuppgifter till samtliga föreningar och möjligheter
för föreningarna att lägga in sina terminsprogram.
Efter varje styrelsesammanträde skickas informationsbladet Senaste nytt från RPG:s
distriktsstyrelse till föreningarna.
Lisbeth Johnson har ansvarat för hemsidan och informationsbladet.
Nätverket KPR lyssnar på oss! är en informationskanal via vilken Curt Karlsson ger
föreningarnas representanter i de kommunala pensionärsråden, KPR, aktuell information
kring samhällsfrågor som rör pensionärer.
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Ekonomi
Distriktets ekonomi är stabil. För 2018 redovisas ett resultat på 22 996 kr och den 31
december 2018 var det egna kapitalet 141 885 kr.
Programmet och resorna till Distriktsstämman och Höstmötet subventionerades med 38 000
kr. Ölandsveckan som var en ny satsning subventionerades med 25 000 kr.
För mer detaljerad information hänvisas till bokslutet.
Framtid
Som våra viktigaste utmaningar för framtiden ser distriktsstyrelsen följande:
att bilda nya föreningar. Det finns fortfarande stora områden i Småland och på Öland som
saknar RPG-föreningar. I Kronobergs län skulle ytterligare ett par föreningar också
innebära att vi fick del av landstingsbidrag och säte i länspensionärsrådet.
att bistå och stötta föreningarna i arbetet att värva nya medlemmar. Framförallt behöver vi
tillsammans hitta vägar för att nå och attrahera nyblivna pensionärer.
att utveckla och förnya vår verksamhet både på distrikts- och föreningsnivå så den lockar
också nyblivna pensionärer.
29 januari 2019
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