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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 

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 

I distriktet finna 31 föreningar som vid årets slut hade 2928 medlemmar. I Småland och på 

Öland fanns vid årets utgång 78 till förbundet direktanslutna medlemmar. Totalt i Småland 

Öland var det 3006 RPG:are. Föreningsmedlemmarna har under året ökat med 41medlemmar 

och de till förbundet direktanslutna har blivit 11 färre. 

Distriktet har stöttat och stimulerat föreningarnas engagemang för att värva nya medlemmar. 

I budgeten avsattes 35 000 kr för medlemsvärvningsinsatser. Tre föreningar har sök och fått 

sammanlagt 5150 kr för medlemsvärvnings insatser. En tävling utlystes om vilken förening 

som i relation till hur många medlemmar man var vid årets början värvat flest nya fram till 1 

oktober. De fem som lyckats bäst fick dela på en sammanlagd prissumma på 9000 kr. 

 

Distriktsstämma 

Distriktsstämman hölls 2019-03-15 i Nässjö Missionskyrka. Antalet deltagare var 286 var av 

115 röstberättigade ombud och ledamöter från distriktsstyrelsen.  

Håkan Dufva, Berna Karlsson och Roland Nelsson avtackades för sina insatser i 

distriktsstyrelsen. Som nya ledamöter invaldes Sven Holmqvist, Boppe Perhamn och Inga-Lill 

Wäring. 

Utöver stämmoförhandlingar bjöds på ett program med medverkan av sånggruppen Zon Fem 

och Christer Gustafsson. 

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, Roland Eckerby,  Sven Holmqvist 

Lennarth Runesson, Boppe Perhamn, Börje Skagerö, Iréne Wilhelmsson och Inga-Lill 

Wäring. 

Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden. 

Vid två tillfällen har sammanträdena kombinerats med att man deltagit i den lokala 

föreningens program. 10 april var styrelsen med på RPG i Oskarshamns samling och den 10 

december åt man efter sammanträdet julbord tillsammans med RPG i Eksjö. 

Ordförande deltog i en samling som Vimmerby RPG hade i Centrumkyrkan, Mariannelund. 

Samtal fördes om möjligheterna att i Mariannelund bilda en RPG-förening eller RPG-grupp. 

Regionspensionärsråd  

När det gäller våra insatser i de tre länspensionärsråden samordnar vi dem i möjligaste mån 

med övriga pensionärsorganisationer.  

Våra representanter i Region Jönköpings läns pensionärsråd har varit Marie-Louise Stålbark 

med Gunnel Tovhult som ersättare.  
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Efter flera års idogt uppvaktande infördes ett seniorkort för kollektivtrafiken i hela länet. 

Fr o m 2019-01-01 är alla som fyllt 70 år berättigade till att för 200 kr/månad åka buss och tåg 

i hela länet. 

Den undersökning Hur bra är vårdcentralerna för äldre? som genomfördes 2017 följdes upp 

med ny undersökning. En markant förbättring på den punkter vi lyft fram konstaterades. 

Under året har ett arbete påbörjats med att undersöka vården i livets slutskede på länets 

särskilda boende för äldre. 

I Region Kalmar läns pensionärsråd har Kerstin Åverling representerat RPG. Vid årets första 

styrelsesammanträde rapporterade hon om stort engagemang från pensionärsrådet i en rad 

vårdfrågor. En bit in på året blev RPG på ett kuppartat sätt utestängda från rådet. Det 

hänvisades till att vi inte hade föreningar i tillräckligt många av regionens kommuner. 

Distriktsstyrelsen har   i flera skrivelser påpekat och motiverat att vi anser beslutet felaktigt. 

I Region Kronoberg har RPG bara 2 föreningar vilket inneburit att vi inte haft säte i utan bara 

fått information från pensionärsrådet. Sören Andersson är vår kontaktperson som nu har fått 

såväl närvaro som yttranderätt i rådet. 

Samverkan med övriga pensionärsorganisationer i Jönköping län 

I Jönköpings län samverkar vi med PRO, SPF-seniorerna och SKPF i flera projekt: 

- Med bidrag från Regionen bedriver vi en fortlöpande utbildning av hälsoinformatörer i våra  

   lokalföreningar. 19 mars i Eksjö alternativ 4 april i Värnamo undervisade Susanne Rolfner  

   Suvanto om Ensamhet och psykisk ohälsa bland äldre. 24 oktober i Smålandsstenar  

   alternativt 31 oktober i Jönköping var ämnet Sex och relationer för äldre och föreläsaren 

   Birgitta Hultner.  

- SPF-Seniorerna har med övriga pensionärsorganisationer som samarbetspartner ansök om  

   bidrag från Allmänna arvsfonden till ett projekt för att motverka ofrivillig ensamhet bland  

   äldre. 

Motionskampen 

Motionskampen fick utökad tid och pågick från 1 februari till 30 juni. Alla former av fysiska 

aktiviteter som sammanhängande pågått minst en halvtimma gav poäng. 24 föreningar med 

totalt 340 personer deltog, en markant ökning från föregående år. 

Resor 

Resan till hemligt mål gick detta år till Halland. Det stora intresset resulterade i tre resor med 

sammanlagt 137 deltagare. Reseledare var Sören Andersson. 

Resan Vänern runt fick dubbleras då hela 76 deltagare anmälde sig. Reseledare var Harrieth 

Andersson.  

Hållandsgården i Jämtland var målet för årets sista resa. 35 deltagare med Anders Lindgren 

som reseledare fick uppleva Jämtlands natur och kultur.  

Ölandsveckan 

Ölandsveckan på Klintagården genomfördes för andra året. Med ledning av Harrieth 

Andersson samt Anders och Carin Bengtsson bjöds de 46 deltagarna på ett varierat program 

med bl.a. bibelstudier, kulturprogram, bussutflykt, morgonpromenader, bad och god 

gemenskap.  

Utbildningsdag 

Utbildningarna med Curt Karlsson som organisatör och ledare har förlagts till Nässjö. 

Kursen Delaktighet – inflytande 12 april handlade om värderingar, påverkan, 

opinionsbildning och kommunala pensionärsråd. Medverkande var Curt Karlsson, Ronnie 
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Strömgren, Monica Blomberg och Anders Bengtsson. Antalet deltagare utöver medverkande 

var 49. 

Insidan den 25 oktober var en samtalsdag om Livsberättargrupper som syftar till att ge ökad 

mening i livet, bearbeta livsfrågor motverka ensamhet och förebygga ohälsa. Kursen samlade 

ca 60 deltagare. Medverkande utöver Curt Karlsson var Marie-Louise Söderberg, Sven 

Holmqvist och Roland Nelsson.  

Kursen var en del i ett långsiktigt arbete för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre. 

Höstmöte 

Årets Höstmöte var förlagt till Kalmarsalen, Kalmar den 10 oktober och samlade 354 

deltagare. Vid förhandlingsmötet fastställdes verksamhetsplan, medlemsavgift och budget för 

2020. EquBand, Tres pastores och Monica Strandberg bjöd på högklassiga kulturupplevelser. 

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. 

Ekonomi 

Distriktets ekonomi är stabil. För 2019 redovisas ett resultat på minus 2 210 kr och den 31 

december 2019 var det egna kapitalet 139 675 kr.  

  

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 fullt ut 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. 

Att skapa kontakter och utveckla redskap för att bryta ofrivillig ensamhet bland äldre. 

28 januari 2020  
  
  
___________________________________              ___________________________________ 
Harrieth Andersson                                            Anders Bengtsson 
  
                                                                        
___________________________________             ______________________________________                 
Roland Eckerby                                          Sven Holmqvist  
  
                                                                             
___________________________________              ___________________________________ 
 Egon Hult                                                                Lisbeth Johnson   

http://www.rpg-smaland-oland.se/
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___________________________________              ___________________________________ 
 Boppe Perhamn                                                     Lennarth Runesson   
  
                                                                             
___________________________________              ___________________________________ 
   Börje Skagerö                                             Kjell Skepö   
  
                                                                             
  ___________________________________            ___________________________________   
   Iréne Wilhelmsson                                      Ina-Lill Wäring 
 
                                                                             
___________________________________               
Kerstin Åverling                        
                               


