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Organisationsnummer 826001 – 4389

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.
Föreningar och medlemsstatistik
I distriktet finns 31 föreningar som vid årets slut hade 2783 medlemmar vilket är 145 färre än
föregående år. I Småland och på Öland fanns vid årets utgång 101 RPG:are som var
direktanslutna till förbundet vilket är 23 fler än föregående år. Totalt i Småland Öland var det
vid årets slut 2 884 medlemmar vilket är 122 färre än föregående år.
Distriktet har stöttat och stimulerat föreningarnas engagemang för att värva nya medlemmar. I
budgeten avsattes 35 000 kr för medlemsvärvningsaktiviteter. Två föreningar sökte och erhöll
tillsammans 2800 kr för medlemsvärvningsaktiviteter. I den ena föreningen resulterade detta i
en kraftig medlemsvärvning. Distriktet har också uppmärksammat och premierat dels de
föreningar som värvat flest nya medlemmar och dels de enskilda medlemmar som personligen
värvat nya medlemmar.
I Kronobergs län planerades träffar för samlingsrepresentanter. Tanken var att informera om
RPG och skapa kontakter för att kunna starta fler föreningar. På grund av Coronapandemin
fick dessa samlingar ställas in.
Distriktsstämma
På grund av den rådande pandemin fick distriktsstämman genomföras per capsulam under
tiden 15 mars – 12 april. Lisbeth Johnson och Börje Skagerö lämnade styrelsen och som nya
ledamöter invaldes Rolf Gabrielsson och Rune Solid.
Distriktsstyrelsen
Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden var av flertalet genomförts via
telefon eller digitalt.
Regionspensionärsråd
I Region Jönköpings län har Marie-Louise Stålbark varit vår representant med Anders
Bengtsson som ersättare.
I Region Kalmar län har vi tyvärr inte längre möjlighet att ha någon representant.
I Region Kronoberg har vi inget mandat då vi har för få föreningar och medlemmar i länet. Vi
har dock en observatörsplats som under året innehafts av Sören Andersson.
I samarbete med övriga pensionärsorganisationer i Jönköpings län
En kartläggning av vården i livets slutskede vid länets SÄBO genomfördes av
pensionärsorganisationerna. Slutrapporten mottogs väl av politiker och berörda tjänstemän i
kommunerna och regionen. Rapporten visar på en rad förbättringar som bör göras.
1 september startade vi tillsammans med övriga pensionärsorganisationer ett treårigt projekt
för att motverka och bryta ofrivillig ensamhet bland äldre. Projektet finansieras av Allmänna
Arvsfonden. Vi räknar med att nå ensamma äldre bl.a. genom kontakter med vårdcentraler,
äldreboende och hemtjänsten. Under hösten genomfördes informationsträffar i sju kommuner.
Sedan tvingades vi pausa verksamheten på grund av pandemins andra våg.

Livet som 90-åring! är ett tredje gemensamt projekt som handlar om att intervjua ett antal
personer som är runt 90 år. Genom ökad kunskap om hur vardagen är för våra äldsta kan vi
uppvakta politiker och andra beslutsfattare i för åldersgruppen viktiga frågor. Även detta
projekt har vi tvingats pausa.
Inställda arrangemang
Samtliga planerade resor och utbildningar, Ölandsveckan och Höstmötet tvingades vi ställa in.
Motionskampen
I en verksamhetsberättelse som i så stor grad handlar om inställda projekt och aktiviteter utgör
Motionskampen ett undantag. För att motivera till mer motion och att träffas utomhus
genomföres Motionskampen under två perioder, en vår och en höst.
Information
Hemsidan www.rpg-smaland-oland.se är vår främsta informationsväg till föreningarna och
övriga intresserade. Ansvarig för hemsidan har under året varit Lisbeth Johnson.
Nätverket KPR lyssnar på oss! är en informationskanal via vilken Curt Karlsson ger
föreningarnas KPR-representanter aktuell information kring samhällsfrågor som rör
pensionärer.
Ekonomin
Distriktets ekonomi är stabil. Vi redovisar ett överskott för 100 054 kr och ett eget kapital på
239 729 kr. Styrelsen hade önskat att överskottet skulle varit 0 kr. Det stora överskottet är ju
ett resultat av alla arrangemang vi tvingats ställa in. Det hoppfulla är att vi när pandemin, som
vi hoppas, snart är över har vi god ekonomi för framtida satsningar.
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