VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
Riksförbundet PensionärsGemenskap, RPG, distrikt Småland-Öland
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 medlemmar i distriktet
2017-01-01 fanns i distriktet 32 föreningar med tillsammans 2949 medlemmar, samt
inom Småland Öland 125 till förbundet direktanslutna medlemmar. Totalt i Småland
Öland var det 3074 RPG:are. Vid årets utgång var vi 32 föreningar med tillsammans 2960
medlemmar (+ 11). För antalet direktanslutna från Småland Öland vid årets utgång fanns
ingen tillgänglig statistik klar när denna verksamhetsberättelse skevs.
Distriktsstämma
Distriktsstämman hölls 2017-03-10 i Pingstkyrkan, Jönköping och samlade 320 deltagare.
Efter fem år som distriktsstyrelsens ordförande lämnade Curt Ankarberg uppdraget. Till
ny ordförande för ett år valdes Anders Bengtsson.
Som nya ledamöter invaldes också Håkan Duva, Egon Hult, Elisabet Grönfeldt och Irene
Wilhelmsson.
Utöver stämmoförhandlingar bjöds på ett program med medverkan av Alf Göran med
band och pastor Hans Jansson. Insamling gjordes till Caminul Felix, Rumänien.
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, Elisabet
Grönfeldt, Berna Karlsson, Roland Nelsson, Arnold Ottosson, Börje Skagerö och Iréne
Wilhelmsson.
Styrelsen har under året haft 6 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 Pingstkyrkan, Jönköping och efter
sammanträdet deltog styrelsen i RPG-föreningens möte.
Ordförande har under året besökt ytterligare 7 av distriktets föreningar.
Äldregrupper från församlingar i västra delen av Värnamo kommun inbjöds till en
samling där RPG presenterades.
Länspensionärsråd
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.
Region Jönköpings län
Vår representant i Länspensionärsrådet för Region Jönköpings län har varit Marie-Louise
Stålbark med Gunnel Tovhult som ersättare,
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Hur bra är vårdcentralerna för äldre? Pensionärer granskar och jämför! Det är titeln på
slutrapporten av den granskning vi tillsammans med övriga pensionärsorganisationer
gjorde av vårdcentralerna i regionen. Den 18 maj bjöds ledningen för vårdcentralerna,
politiker, pensionärsorganisationerna och pressen in till en träff där rapporten
presenterades. De två bästa vårdcentralerna uppmärksammades och fick berätta om hur
de arbetar med äldre.
I samband med undersökningen har vi uppvaktat politikerna om att det på alla
vårdcentraler skall införas särskilda mottagningar för äldre.
Seniorbusskort
Införande av ett seniorbusskort som ska gälla för all kollektivtrafik i regionen är en annan
stor fråga som drivits undre året.
Vi kan med glädje konstatera att båda frågan om äldremottagningar och seniorbusskort
nu finns med på den politiska agendan.
Kalmar län
I länspensionärsrådet för Kalmar län har Arnold Ottosson varit vår representant med
Kerstin Åverling som ersättare.
Kronobergs län
Då vi endast har två föreningar i Kronobergs län är vi inte berättigande till en plats i
länspensionärsrådet, men vi har möjlighet att närvara och får protokoll från
sammanträdena. Vår kontaktperson är Anita Westroth.
Motionskampen
I Motionskampen som pågått från 1 februari till sista maj har 261 medlemmar deltagit. En
halvtimmes promenad eller 3 km cykling ger en poäng. Totalt kan man få två poäng per
dag. I år var det hela 15 personer som nådde maxpoängen.
Resor
248 personer var med på distriktets resor 2017. Resan till hemligt mål var så populär att
den fick trefaldigas. 1-3 september gick en resa med 50 deltagare till Dalarna och 10 – 15
september var 53 RPG-are på fjällvandring i norska Spidsbergsetern.
Ansvariga för planering och genomförande av resorna har varit Börje Skagerö, Harriet
Andersson, Kurt Enell och Roland Nelsson.
Utbildningsdag
Att välja väg! var temat för en utbildnings- och utvecklingsdag i Pingstkyrkan, Nässjö
den 3 april. Utifrån framtidsutredningen som genomfördes 2016 arbetade vi i seminarier
och smågrupper kring hur vi kan utveckla RPG.
Kursen samlade 64 deltagare och ansvarig för dagen var Curt Karlsson
Höstmöte
Årets höstmöte hölls i Arken, Värnamo den 13 oktober och samlade 359 personer.
Torsten Gunnarsson fick på kort varsel ersätta Bo Forsberg som förmiddagens föreläsare.
Torsten talade över temat Förändring – hot eller möjligheter – drömmar och visioner ur
ett folkrörelseperspektiv. För eftermiddagens föreläsning svarade Per Ewert och hans
ämne var Guldet blev till sand – Hur vi lät verkliga livet rinna ur våra händer och hur vi
kan vinna det åter. Mönsteråstrion, Lars-Åke Johansson, Sven-Åke Lindkvist och
Martina Augestrand bjöd på finstämd sång och musik.
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För planeringen av höstmötet svarade Kjell Skepö, Kerstin Åverling och Iréne
Wilhelmsson
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.
Förberedelser inför 2018 års Riksstämma
Vårt distrikt har fått uppdraget att vara värdar för RPG:s Riksstämma i Jönköping 201805-25 – 26. En arbetsgrupp som består av Curt Ankarberg, Anders Bengtsson, Evylon
Brengesjö, Roland Eckerby och Egon Hult har tillsammans med RPG:s direktor Eva B
Henriksson under hösten påbörjat planeringsarbetet.
Ekonomi
Årets ekonomiska resultat blev 54 132 kronor och vid årets utgång var det egna kapitalet
118 889 kronor.
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. Framför allt 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.
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