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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)
Med detta som utgångspunkt har RPG-distriktet också under 2016 drivit en omfattande och
varierande verksamhet.

Riksstämma
Riksförbundets riksstämma ägde rum i Uppsala 20 - 21 maj Två distriktsstyrelseledamöter var distriktets ombud.

Distriktsstämma
Årets distriktsstämma hölls i Pingstkyrkan, Vetlanda den 18 mars och samlade 427 deltagare
varav 101 röstberättigade. Medverkande var Nässjö RPG-kör, Roland Nelsson, Jan Erixon och
Dan-Inge Ohlsson. Distriktsstyrelsen fick i uppdrag att i samarbete med valberedningen initiera
en framtidsutredning kring frågor som har att göra med RPG:s framtid

Distriktsstyrelsen
har under året arbetat med framtidsutredningen tillsammans med valberedningens ledamöter.
Vid distriktsstyrelsens sammanträde i april beslutades att skicka ett mejl till RPG-föreningarnas
ordförande efter varje sammanträde under rubriken ”Senaste nytt från RPG:s distriktsstyrelse”.

Motionskampen
Under månaderna februari - maj genomfördes Motionskampen där man samlade poäng till sig
själv och sin förening genom att promenera och cykla. Ekenässjöns RPG-förening blev bästa
förening.

Sommarresor
Resan till Holland i april hade 49 deltagare och resan till Värmland i juli 35 deltagare. Två
resor i augusti gick till hemligt mål som visade sig vara Bohuslän.
Reseutskottet har bestått av Börje Skagerö (ordf.), Harrieth Andersson, Curt Ankarberg och
Kurt Enell.

Utbildningsdag
En utbildningsdag för styrelser och KPR-representanter om "Välfärdsteknik och e-hälsa” hölls
i Pingstkyrkan, Nässjö den 23 sept. Ett 80-tal RPG-are deltog.

Höstmötet
hölls i Missionskyrkan, Nässjö den 28 okt med 347 deltagare. Medverkande var Nässjö RPGkör, Alf B Svensson och Corgy Jazz Band.

Distriktets hemsida
med adressen www.rpg-smaland-oland.se ger information om kommande och genomförda
distriktsarrangemang. De flesta föreningarna 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.

Samarbete med övriga pensionärsorganisationer
I frågor kring äldres hälsa och stöd av samhället har RPG, PRO, SPF och SKPF träffats flera
gånger. En större träff med politiker från landstingen är på gång för att samtala om både
problem och önskemål från vår sida. Vi har haft två träffar under senaste tiden mellan våra
presidier. Vårt samarbete betyder mycket.

Representation
Ledamot i regionens pensionärsråd Jönköpings län:
Marie-Louise Stålbark, ersättare Gunnel Tovhult
Ledamot i landstingets pensionärsråd Kalmar län:
Arnold Ottosson, ersättare Kerstin Åverling
Ledamot i regionens pensionärsråd Kronobergs län:
Anita Westroth

Ekonomi
Kassaomslutningen under året har varit 539 039 kronor.
Vid årets slut uppgår kassabehållningen till 67 593 kronor.

Styrelsen
Styrelsen har under 2016 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
Barbro Gustafson
Berna Karlsson
Kjell Skepö
Karin Söderström
Kerstin Åverling
Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden.

Medlemmar
Antal medlemmar vid årets slut var 2 709 i 32 föreningar. Dessutom finns 49 direktanslutna
medlemmar i distriktet.

Slutord
RPG i Småland upplever stor glädje över all den gemenskap som vår organisation erbjuder i
form av träffar, resor, sammanträden och mycket mera av det som är grunden för vårt förbund,
nämligen gemenskap på kristen grund och med de värderingar som kristen tro vill erbjuda alla
människor. En stor tacksamhet också över alla ideellt arbetande ledare i våra 36 föreningar.
Låt oss se fram mot 2017 med tillförsikt!

30 januari 2017
För styrelsen för RPG Småland-Ölands distrikt
Harrieth Andersson

Curt Ankarberg

Kent Arphult

Barbro Gustafson

Folke Hjelmstam

Lisbeth Johnson

Berna Karlsson

Roland Nelsson

Arnold Ottosson

Börje Skagerö

Kjell Skepö

Karin Söderström

Kerstin Åverling

