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Salem-Rönninge Pensionärsförening-PRO
Bildad 1954. Organisationsnummer 010-28-001

Verksamhetsberättelse
Kalenderåret 2018
Styrelsen för Salem-Rönninge Pensionärsförening-PRO får härmed avge följande redovisning av föreningens verksamhet under verksamhetsåret 2018-01-01–2018-12-31. Föreningens verksamhet grundar sig på följande idé. Salem-Rönninge Pensionärsförening vill
erbjuda en mötesplats för gemenskap, personlig utveckling, kultur och hälsa. Föreningen
vill också vara en grund för utveckling för pensionärernas rätt i samhället. Medlemmarna i
föreningen formar gemensamt verksamheten så att den svarar mot de egna intressena och
behoven. Som framgår av följande verksamhetsberättelse är verktygen för detta: föreningsmöten, kören, orkestern, studiecirklar, resor, dansen, boule och bingo. För att detta
ska fungera behövs en god ekonomi. Föreningen har en god ekonomi och uppvisar ett budgeterat resultat.

Styrelsen
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordinarie
Karl-Ove Lundholm
Ordförande
Henry Lindblad
Vice ordförande/programansvarig
Ulla Söderberg
Sekreterare
Ann-Britt Sjöberg
Kassör
BrittMarie Aller
Medlemsregisteransvarig
Margot Allgurin
Studieorganisatör
Curt Brandt
Ledamot

Ersättare
Tommy Roos
Birgitta Hagström
Rolf Thureson

Övrig representation mm
PRO Stockholms län
ABF Botkyrka – Salem
Eternellens gårdsråd
Hemgården (Folkets Hus)
Konsumentombud
Trafikombud
Försäkringsombud

Karl-Ove Lundholm och Ann-Britt Sjöberg,
Henry Lindblad ersättare
Henry Lindblad, Margot Allgurin och Karl-Ove Lundholm
ordinarie, Ann-Britt Sjöberg och BrittMarie Aller ersättare
Curt Brandt ordinarie med Karin Danielsson som ersättare
Karl-Ove Lundholm ordinarie och Ann-Britt Sjöberg ersättare
Birgitta Hagström
Curt Brandt
Siv Frykdalen-Jansson

Firmatecknare
Föreningens firma har tecknats av Ann-Britt Sjöberg, Tommy Roos, Karl-Ove Lundholm
alltid två i förening.

Revisorer
Ordinarie
Arne Gustavsson
Björn Brolin

Ersättare
Lillemor Gladh
Sven Persson

Valberedning
Inga-Lill Davidsson (sammankallande), Margareta Roos och Rune Willmansson
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Medlemsantal
Vid årets början hade föreningen 588 medlemmar och vid dess slut 542 medlemmar. Under
året har 27 nya medlemmar inregistrerats, 25 begärt utträde, 17 medlemmar har blivit
uteslutna och 19 medlemmar har avlidit.
Under året har föreningen deltagit i PRO´s kampanj att i kommunen värva nyblivna
pensionärer genom att dela ut kallelse till månadsmöten enligt de listor som skickats centralt
från PRO.
Varje år inbjuder styrelsen till en träff för det senaste årets nya medlemmar. Detta för att
informera om föreningens olika aktiviteter och även få in synpunkter och önskemål för den
framtida verksamheten.

Medlemskontakter
Ansvarig för medlemskontakter var fram till årsmötet Siv Frykdalen-Jansson då hon valde
att avgå. Ersättare i denna funktion har därefter varit BrittMarie Aller.
Ombud för kontakter med medlemmar inom olika kommundelar har varit följande:
BrittMarie Aller, Anita Eriksson, Astrid Eklund, Birgitta Björk-Eriksson, Cecilia Carlén,
Vega Eriksson, Anja Granath, Birgitta Eckerstedt, Ewa Lundholm, Rolf Petterson, Birgit
Rosengren, Birgitta Rönnblad, Ann-Britt Sjöberg, Karin Ståhlberg, Ulla Söderberg, Doris
Willmansson samt Harry och Seija Zetterkvist.
Tidigt under 2018 avsade sig Doris Hoflin och Inger Eriksson uppdraget som
kontaktombud och ersattes då av Birgitta Eckerstedt respektive Cecilia Carlén.
En gång om året brukar kontaktombuden samlas till en träff för att ventilera gemensamma
frågor och komma överens om hur man agerar i specifika ärenden, som rör uppdraget som
kontaktombud.

Postutdelare
Inför varje månadsmöte har följande personer i föreningen delat ut medlemsbladet under
året: Mary Andersson, Björn Brolin, Håkan Backström, Inga-Lill Davidsson, Ella Eriksson,
Bo Hedqvist, Gunilla Häggstrand, Sven-Erik Jansson, Leena Marjatta Jansson, Susanne
Kato, Henry Lindblad, Britt-Marie Marklund, Märta o Åke Pettersson, Rolf Pettersson,
Margareta o Tommy Roos, Ann-Britt Sjöberg, Karin Ståhlberg, Seija o Harry Zetterqvist
samt Britta Öster.
Dessa idoga personer, som hela året oavsett väderlek - må vara regn, blåst, snöstorm eller
ishalka - trampar till våra brevlådor är i ordets bemärkelse guld värda för föreningen.
Som en liten uppskattning för denna möda bjuder föreningen postutdelarna på lunch på
vårkanten.

Hemsidan
www.pro.se/salem-ronninge
Hemsidan uppdateras vid behov flera gånger i veckan.
Tyvärr har, den förhoppningsvis tillfälliga, inaktiviteten gällande Vandrarna inneburit att
det tidigare veckovisa inflödet av text och bild helt upphört.
Mer information kring vårt breda spektrum av aktiviteter skulle medverka till en ännu fylligare beskrivning av vår ständigt pågående verksamhet.
Statistiken gällande besök på hemsidan blir stadigt bättre, säkerligen beroende av att våra
nya medlemmar rutinmässigt använder sig av den digitala teknikens möjligheter,
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såväl kommersiellt som socialt. Det får gärna innebära att våra ledare för sina respektive
områden nu anser det mödan värd att skicka in sina manus för publicering.
Då våra möjligheter att anslå meddelanden och olika sorters skrivelser inom kommunen är
kraftigt begränsade, måste vi förlita oss till, att våra medlemmar i ökande grad anammar
den "nya teknikens" ökande möjligheter, vilken våra nya medlemmar säkerligen tar för
given såsom varande den naturligt gällande informationskällan.
E-postadress: prosalem.webb@gmail.com

Uppvaktningar
Våra medlemmar som fyllt jämna 5 år från 80 år och äldre har uppvaktats med en blomma,
eller om de så önskat erbjudits en gemensam lunch under det kvartal man jubilerat.
Respektive jubilars kontaktombud har då varit välkommen att deltaga vid lunchen.

Medlemsmöten
Föreningen har haft 10 månadsmöten. Möten och sammankomster har hållits i biografen
Murgrönan, där vi oftast varit dryga hundratalet närvarande vid varje tillfälle.
Våravslutningen var förlagd till Salems kyrka.
Programansvarig för våra möten har varit Henry Lindblad och han har lyckats ordna
program som både informerat och roat oss.

Kaffekommittén
Har Inga-Lill Davidsson, Birgitta Rönnblad, Hildegard Schuster, Harriet Eriksson samt
Karin Ståhlberg, skött på ett utomordentligt bra och trevligt sätt.

Lotteriförsäljning
Under året har Birgitta Hagström ansvarat för våra egna lotterier
För PRO´s Trippelskrapet har Elizabeth Dodd ansvarat, assisterad av
Karin Danielsson.

Ekonomi
Årets resultat är ett underskott på 1449 kr mot budgeterat underskott 10 000 kr

Studiecirklar
Under våren och hösten 2018 höll Birgitta Eckerstedt i en litteraturcirkel som varit mycket
uppskattad. Cirkeln fortsätter under 2019 och har samlat 10 deltagare.
Deltagarna läser egna böcker och delger övriga sina synpunkter. Man lånar även böcker
mellan varandra och ger boktips.
Under sommaren höll Björn Brolin i en trädgårdscirkel. Deltagarna besökte och
inspirerades av varandras trädgårdar vid 10 tillfällen.
Under hösten höll Margot Allgurin i en cirkel ”Med Hälsan i behåll”. Cirkeln handlade om
att granska möjligheterna till en god hälsa i Salems kommun när man blir äldre. Det
omfattade hälsa, matvanor, fysisk aktivitet och social gemenskap ur ett
folkhälsoperspektiv. Under 2019 påbörjades en demokraticirkel. Cirkeln samtalar runt
berättelser i en bok som heter ”Handbok för demokrater”. Syftet med samtalen är att
fördjupa tankar kring demokrati och fundera över vad de 21 författarna och texterna ger för
råd. Cirkeln har 10 deltagare.
Margot och Birgitta har deltagit i en inspirationsdag med PRO studiehandledare från
Södertörn anordnad av ABF, Huddinge. Margot har deltagit i två informationsdagar för
studieorganisatörer.
Monika Kempe samt hennes ersättare har deltagit i en information anordnad av PRO
distriktet om projektet ”Stå stadigt” som har som syfte att minska fallolyckor.
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Resor
25/3 Teaterresa till Linköping och Östgötateatern för att se musikalen om Ingrid
Bergman, ett kort besök gjordes också på Cloettas chokladförsäljning.
25/10 Resa till Godegårds Säteri och Sveriges största porslinsmuseum av svenskt porslin.
Lunchen serverades i en av flyglarna och en kunnig guide medverkade hela tiden. På hemvägen besöktes Lithells charkfabrik i Sköllersta för inköp av diverse korvar.
14-16/5 Landskapscirkeln Bohuslän, med Rolf Thureson som cirkelledare, samlade 45
deltagare som vid 5 tillfällen under vårvintern träffades i Villa Skönvik. Cirkeln avslutades
med en resa i tre dagar. 1:a dagen via Karlstad, Säffle till vår första övernattning i Strömstad. 2:a dagen genom ett soligt Bohuslän med strandhugg i bl.a. Fjällbacka, Smögen och
Lysekil. Efter övernattning i Göteborg och en guidad tur genom staden avslutades dagen
med lunch på Långedrags värdshus innan resan vändes åter mot Salem.
27/12

Den traditionella mellandagsresan till Åland arrangerades av Elizabeth Dodd.
44 medlemmar anmälde sig.

Under rubriken
”Vi kommer att erbjuda medlemmarna guidade visningar av intressanta mål/objekt i närregionen” finns att rapportera;
12/3 Guidad tur på Riksdagshuset arrangerades av Barbro Ericsson.
Ca 20 medlemmar deltog.
Sommarens utflykter arrangerades av Ulla Söderberg och Siv Frykdalen-Jansson.
28/6 Promenad runt Råstasjön och Lötsjön. 12 medlemmar deltog.
2/8
Resa till Vaxholm med ångbåten S/S Norrskär. 18 medlemmar deltog.

Kommunala Pensionärsrådet KPR
Kommunala Pensionärsrådet väljs hösten efter allmänt val och mandattiden är 4 år.
Våra representanter i KPR-gruppen är Ewa Lundholm och Siv Frykdalen-Jansson.
Att KPR-samarbetet i grunden är tänkt att vara ett bollplank och/eller en remissinstans i
kommunens strävan att göra vardagen anpassad för alla medborgargrupper har, än så
länge, av vår kommun misstolkats innebärande att man använder rådsmötena till information om vad man redan beslutat/avser att besluta gällande alla slags levnadsvillkor för
pensionärer.

Seniordansgruppen
Guppen dansar på tisdagarna i Lilla murgrönan med många stadiga deltagare som kommer
varje gång och några som inte kan komma varje gång. Några har slutat och några tillkommit. I snitt har vi varit 11/12 deltagare. Vi tränar in nya danser som vi tycker är roliga.
Även danser till den uppvisning som vi brukar ha vid våravslutningen nere vid Salems
kyrka. Vid Luciaavslutningen i december fick deltagarna återigen prova på att dansa jullekar sittande medan dansarna agerade fördansare framför scenen i Murgrönan. Vad vi
kunde se så deltog de allra flesta sittande till Henry livliga instruktioner. Vi har varit något
färre särskilt under hösten så nu är det ett bra läge för nya dansare att komma och dansa
med oss.
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Boule
Under året har ett tjugofemtal medlemmar varit verksamma i boulespelet såväl inomhus
som utomhus. Glädjande nog har det tillkommit några nya spelare. Tävlingsverksamheten
har varit lite blandad vad det gäller resultaten. Intresset har varit stort och det är ju det viktigaste. I pensionärsserien ”niomanna” kom vi på femte plats. Sammantaget ser vi fram
mot ett nytt bouleår.

PRO orkestern
PRO Orkestern (eller Rönninge Gubbar som vi även kallar oss) hade 2018 ett år fyllt med
spel för PRO och andra intresserade. Målsättningen med vår verksamhet har varit att tillsammans och med andra ha roligt och glädjas med den musik vi spelar, samtidigt som det
ger god hjärngymnastik för utövarna. Antalet medlemmar under året har varit 8 stycken,
inklusive vår duktiga sångerska. När alla varit med har vi instrumentalt kunnat
mönstra en besättning som omfattat en klarinett, en saxofon, ett dragspel, en flöjt/horn
samt bas, gitarr och trummor, men tyvärr blev vi utan basist mot slutet av året. Vi har haft
förmånen att få repetera i Villa Skönvik som passar alldeles utmärkt för detta ändamål. Vi
har tränat på torsdagar ganska frekvent under vår och höst samt spelat på PRO´s månadsmöten och fester. Vi har försökt att variera våra framträdanden inför publik och blandat ren
underhållning med tex melodifrågesport och spelat till uppvisningar av dansgruppen.

Kören
Kören har tyvärr varit vilande under året på grund av ledarbrist

Bingon
Under våren och hösten har vi haft sammanlagt 12 st speltillfällen. I snitt kom ca 33 personer och spelade.

Salemsdagen
Två lotterier med sammanlagt 800 lotter såldes i stort sett slut. Ett med varor skänkta av
olika företag och ett med vinster i form av presentkort. Dessutom delades ny information
ut i syfte att få fler Salembor intresserade av vår verksamhet och därmed söka medlemskap
i PRO Salem-Rönninge

Slutord
Med denna redogörelse har styrelsen försökt ge en bild av verksamhetens omfattning och den
ekonomiska förvaltningen. Vi vill passa på tillfället att tacka alla som hjälpt till för att åstadkomma den verksamhet som gör föreningen till en väl fungerande enhet. Styrelsen ställer sina
platser till årsmötets förfogande i den omfattning som är i enlighet med PRO:s stadgar.
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Salem-Rönninge den 4 mars 2019

Karl-Ove Lundholm
Ordförande

Ann-Britt Sjöberg
Kassör

Curt Brandt
Ledamot

Margot Allgurin
Studieorganisatör

Henry Lindblad
Vice ordförande

Ulla Söderberg
Sekreterare

BrittMarie Aller
Medlemsregisteransvarig

