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RPG är en ideell och partipolitiskt obunden rikstäckande 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 frågor som rör äldres livssituation och hälsa.
Föreningar och medlemsstatistik
I distriktet finns 31 föreningar som vid årets slut hade 2783 medlemmar, vilket utgör nästan
25% av Riksförbundets totala medlemsantal. Därtill fanns i distriktet 101 personer som var
direktanslutna till riksförbundet utan medlemskap i någon lokal förening. Det totala antalet
RPG-medlemmar i Småland-Öland utgjorde vid årsskiftet 2 967 personer.
Vår hemsida www.rpg-smaland-oland.se är ett skyltfönster och informationsväg till
föreningar och övriga intresserade. Föreningarna kan här ligga in sina terminsprogram och
verksamhetsutbud, vilket förutom informationen till alla intresserade även blir en idébank
med programuppslag för andra föreningar. Sidan har under året skötts av Lisbeth Johnsson.
Distriktsstyrelsen
Distriktets styrelse har bestått av tolv ledamöter samt ordföranden. Ordförande har sedan
distriktets årsstämma i april varit Roland Eckerby, samt övriga ledamöter Harrieth Andersson,
Gerd Gärdborn, Sven Holmqvist, Egon Hult, Rolf Gabrielsson, Boppe Perhamn, Lennart
Runesson, Kjell Skepö, Rune Solid, Irene Wilhelmsson, Inga-Lill Wäring och Kerstin
Åverling.
Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden, varav två genomfördes
digitalt.
Distriktsmöten
Distriktet genomför årligen två större samlingar för alla föreningarna i Småland-Öland, samt
utbildnings och inspirationsdagar efter behov.
Distriktsstämman hölls 23 april digitalt genom Zoom, på grund av den pågående pandemin.
Deltagandet var begränsat till endast ett ombud per förening, och 18 ombud från lika många
föreningar deltog i mötet. Förhandlingarna begränsades strikt till de stadgegrundade frågorna.
Anders Bengtsson avtackades efter flera års ordförandeskap och Roland Eckerby valdes till
ny ordförande.

Höstmötet hölls i Brunnsparkskyrkan i Tranås fredag 1 oktober, då Coronarestriktionerna
hävts. Nästan 280 deltagare kom och fick lyssna till underhållning av opera- och
kyrkosångaren Anders Andersson och Hans Carlén. På flytande svenska berättade Alexander
Kudinov om sitt fascinerande liv, från metallarbetare i Moskva till 23 år som sovjetisk
toppdiplomat, för att så småningom landa i Holsby i Sverige.
Förutom kulturevenemangen avnjöt vi god mat och varm gemenskap, samt hade en kort
formell stämma med beslut om verksamhetsplan och budget för 2022.
Ordförandesamling hölls 15 oktober i Missionskyrkan i Nässjö. Behovet var stort att mötas
efter att föreningarnas möten varit inställda under pandemin. Dagens fokus låg på inspiration
inför hösten, presentation av ledarskapsmaterial för styrelser, samtal och idéutbyte. Glädjande
nog var nästan alla distriktets föreningar representerade.
Medlemsrekrytering
Hela RPG har under året fokuserat på medlemsrekrytering. Orsakerna är dubbla:
Dels har alla rikstäckande pensionärsorganisationer vikande medlemsantal
medan pensionsavgångarna är stora, ålderism förekommer i samhället, och många
äldre plågas av ofrivillig ensamhet. Vi vill erbjuda gemenskap till fler, stimulerande
andlig och kulturell utveckling för äldre, och erbjuda alla engagemang och aktiviteter
som motverkar passivitet
Dels vill vi bli större för att väga mer i opinionsbildningen, både på riksplanet i
regeringens pensionärskommitté och genom medverkan i länspensionärsråd och
kommunala pensionärsråd.
Distriktet har stöttat och stimulerat föreningarnas engagemang för att värva nya medlemmar
ekonomiskt. Flera föreningar har tydligt ökat sitt engagemang, genom brevutskick med
information till målgruppen, utdelande av tidningen Seniorposten till intresserade, deltagande
i seniormässor och subventionering av resor för nya medlemmar.
Ordförande har genomfört besök i flera föreningar för uppmuntran och nytt engagemang. På
flera håll har detta resulterat i nystart eller ombildning av föreningar.
Motionskampen
Motionskampen är distriktets satsning för att stimulera äldre till fysiska aktiviteter. Under året
har kampen genomförts under sex månader, mars-april-maj och sept-okt-nov, då både
enskilda personer och föreningarna tilldelas poäng efter genomförda fysiska aktiviteter. Över
20 föreningar och ca 500 personer har varit engagerade och smärre vinster har lottats ut bland
deltagarna. En god effekt har varit att många föreningar fortsatt med exempelvis promenader i
grupp både sommar och vinter. Arbetet administreras av Lisbeth Johnsson.
Resor
Distriktets ambitiösa reseprogram under sommaren fick strykas helt på grund av pandemin.
Pensionärsråden
Regionala pensionärsråden.

I Länspensionärsrådet i Region Jönköpings län har Marie-Louise Stålbark varit
vår representant med Anders Bengtsson som ersättare fram till april, därefter Roland
Eckerby. Arbetet är uppskattat och har lett till tydliga förbättringar inom den palliativa
vården, liksom bättre resmöjligheter för pensionärer inom kollektivtrafiken.
I Länspensionärsrådet i Region Kalmar län har vi tyvärr inte längre möjlighet att
ha någon representant. Vi kommer att fortsätta försöka få en representant i rådet.
I Länspensionärsrådet i Region Kronobergs län 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, och det är tydligt att RPG:s röst respekteras.
Kommunala pensionärsråden
RPG har representanter i många av de kommunala pensionärsråden, med varierande
aktivitetsnivå.
Distriktet stöder dessa representanters arbete genom nätverket ”KPR lyssnar på oss”, med
utskick av relevant samhällsinformation och uppslag. Vi har även beslutat att våren 2022 ha
en utbildningsdag för nuvarande och förhoppningsvis nya KPR:are. Ansvarig för detta arbete
är Curt Karlsson.
Samverkansprojekt
I samarbete med övriga pensionärsorganisationer i Region Jönköpings län driver vi två
projekt.
”Att bryta äldres ofrivilliga ensamhet”
Projektet, som är treårigt och finansieras genom allmänna arvsfonden, går ut på att i
samverkan med vårdcentraler, äldreboende och hemtjänsten få kontakt med ensamma äldre
för att erbjuda hembesök och eventuellt vidare kontakter från pensionärsorganisationernas
sida. Att bryta ensamheten kan vara den viktigaste medicinen och pensionärsorganisationerna
vill vara en resurs. Under pandemin har arbetet legat nere, men nu har informationssamlingar
för berörda parter genomförts i alla regionens kommuner.
Livet som 90-åring!
Detta projekt handlar om att intervjua ett antal personer som är runt 90 år. Genom ökad
kunskap om hur vardagen är för våra äldsta kan vi ge ett underlag för våra politiker och andra
beslutsfattare i äldrefrågor. Även detta projekt har vi tvingats pausa under pandemin, men det
har under hösten återupptagits i begränsad skala. Det har i sig självt även bidragit till social
stimulans för de engagerade. Ett 40-tal intervjuare ställer genomarbetade frågor till ca 200
äldre.
Ekonomin
Distriktets ekonomi är stabil. Vi redovisar ett överskott på 44 033 kr och ett eget kapital på
283 763 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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