-

1/2

Salem-Rönninge Pensionärsförening
FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2019

Föreningens mål och inriktning

Salem Rönninge Pensionärsförening vill erbjuda en mötesplats för gemenskap, personlig
utveckling, kultur och hälsa. Föreningen vill också vara en grund för utveckling av
pensionärernas rätt i samhället. Medlemmarna i föreningen formar gemensamt verksamheten, bland annat genom att lämna förslag i den förslagslåda som numera finns på våra
medlemsmöten.
För våra cirka 600 medlemmar utgör månadsmötena stommen i föreningens verksamhet.

Månadsmöten 2019

Månadsmötena är även öppna för intresserade men ännu ej anmälda medlemmar.
Månadsmötena för 2019 är planerade till
7 januari, 4 februari, 4 mars (årsmöte), 1 april, 6 maj, 10 juni,
2 september, 7 oktober, 4 november (halvårsmöte med budget/verksamhetsplan)
och 9 december.
Avgiften vid ett månadsmöte är 20 kr, vilket vid speciella behov tillfälligt kan variera.

Styrelsemöten 2019

Styrelsen har möte dagen efter månadsmötet det vill säga
8 januari, 5 februari, 5 mars, 2 april, 7 maj, 11 juni, 14 augusti extra styrelsemöte
(inför Salemsdagen), 27 augusti (tidigarelagt uppstartsmöte), 8 oktober, 5 november
och 10 december.

Medlemsbladet och Hemsidan

Föreningens aktiviteter och kallelser till månadssmötena meddelas genom medlemsbladet,
som delas ut av föreningens postutdelare. Information finns även i digital form på hemsidan

www.pro.se/salem-ronninge

Aktiviteter

För att främja gemenskap och kultur bedriver föreningen en kör och en orkesterverksamhet
samt deltar i Salemsdagen. Hälsa och motion planeras i form av boule, seniordans och
gruppen ”Vandrarna”. Dessutom planeras guidade visningar av intressanta mål/objekt
och ett par dagar med arrangemang under sommaren.
Bingo och våra populära resor kommer att arrangeras även under 2019.
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Studiecirklar

Studiecirklar avser att hos deltagarna skapa en grund för ett gemensamt lärande och social
samvaro. En fördjupad cirkel med studieresa kommer även att arrangeras under kommande
arbetsår.

Uppvaktning

Under året kommer luncher för föreningens jubilarer att anordnas. Medlemmar som
under året fyller jämna 5 år från 80 år och uppåt erbjuds en gemensam lunch under
det kvartal man fyller år alternativt en blomsteruppvaktning i anslutning till högtidsdagen.
Till luncherna erbjuds respektive kontaktombud att delta.

Nya medlemmar

En introduktionsträff för nya medlemmar tillsammans med respektive kontaktombud
planeras att hållas under hösten 2019. På försök och med syftet att värva nya medlemmar
ska våra postutdelare lämna kommande månadsblad till kommunens ”nya” pensionärer.

Postutdelare

Postutdelarna kommer att erbjudas en lunch som tack för sina insatser under verksamhetsåret.

Kaffekommittén

Deltagarna i kaffekommittén kommer att erbjudas en ”kaffekokarresa”
som tack för sina insatser under verksamhetsåret.

Samarbete med andra föreningar inför framtiden

Vi ska sträva efter ett samarbete med andra föreningar då detta skulle stärka
pensionärernas ställning i samhället i stort och Salems kommun i synnerhet.
En försvårande omständighet är dock att Salems kommun är länets enda kommun som
inte upplåter lokaler för sina pensionärsföreningar till exempelvis styrelsemöten och
möten med andra föreningar.
När det gäller frågor om den lokala verksamheten för pensionärernas rätt i samhället
verkar föreningen främst genom KPR (Kommunala Pensionärsrådet).
På regional- och riksplanet deltar vi i olika arrangemang.
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