Verksamhetsberättelse 2018 IF-Metalls pensionärsklubb avd
49 Nordvästra Skåne.

Styrelsen har under året varit
Ordförande Kjell-Åke Månsson
Kassör Kenneth Krantz
V-Ordförande Staffan Gertsson
Ledamöter och suppleanter
Ledamöter. Gull-Britt Gren Jan-Åke Nilsson, Bo Thomasson 1/1-3/4,
Simon Andrijevski 16/3-26/8,Gerty Persson, Bengt Larsen, Ronny Edvardsson
Jytte Andersen
Styrelsen har under året som gått haft 10 st. protokollförda möten.
Föreningen har förutom Årsmötet haft tre stycken medlemsmöten med underhållning
och förtäring, uppslutningen har varit god. Mötena är vår högst prioriterade verksamhet
Årets möten har i stor utsträckning handlat om valet och vilken betydelse det får för oss
pensionärer. De borgerliga partierna vilket inkluderar Sverigedemokraterna skapade
pensionärsskatten under de 8 åren de hade majoritet. Vid valet ville de framstå som
pensionärernas välgörare. Trots att vi inte fått någon regering så har man bestämt att
ytterligare ett jobbskatteavdrag ska genomföras. Får vi en ny pensionärsskatt?
Inbjudna talare på våra möten har varit regionråd Yvonne Augustin som redovisat hur
sjukvården bedrivs och vilka effekter ett borgerligt styre kommer att få.
Jan Svalö berättade om Skånetrafiken och därmed sammanhängande politiska frågor.
Svalö betonade det bristande järnvägsunderhållet och att vi i Skåne är styvmoderligt
behandlade medan Stockholmsregionen får stora summor att investera.
Jan Björklund oppositionsråd och vice ordförande i Helsingborgs kommunstyrelse
informerade om hur den kommunala politiken påverkar våra liv hur man hanterar
skattepengar, äldreomsorg och annat. I Helsingborg är Landborgsgaraget ett
skolexempel på ansvarslös politik.
Eftervalsanalysen visar markant olika utfall i de kommuner som finns inom
avdelningens område.
Bengt Larsen friskade upp vårt minne om hur miljonprogrammet gav vanliga arbetare
tillgång till moderna bostäder med rinnande varmt och kallt vatten toalett och badrum
inomhus. Slut var eran med utedass och råttor på gården.
På medlemsmötet den 13 dec var naturligtvis de inbjudna Luciorna huvud attraktionen
men vi informerade från styrelsen b.la. om att vi 2019 minskar våra subventioner vid
resor och andra aktiviteter. Vidare om förändringar i vår Folksamförsäkring och om
Arlövsrevyn.
Vi har under året som gått haft olika aktiviteter, såsom boule, cirklar, resor, utflykter.
Boulen samlar 10-15 st medlemmar under vår och höst, spelet pågår under en timmes
tid, efter varje spelomgång så äts en sill frukost på Rosenknoppen. Boularna tackar för

det gångna året Genom Gerty Persson, som tillägger att det finns plats för fler att spela
Boul.

Studier
Under våren läste 8 medlemmar om Skåne på historisk rundresa av författare Jesper Amussen
och under hösten har desamma läst ”Upplev Sveriges Historia”,
författare: Dick Harrison och fotograf: Mikael Gustafsson.
Studiecirkeln i Vinkunskap har fortsatt med 5 träffar på våren och 5 träffar på hösten
Staffan Gertsson har varit formell cirkelledare.

Rese-och-aktivitets-berättelse för 2018.
Vi har genomfört ett antal resor och andra aktiviteter de har stor betydelse för
medlemmarnas sammanhållning och sociala nätverk.
Arlövsrevyn.
Den mest traditionstyngda av alla aktiviteter genomförde vi den med Asplunds Buss.
Den 10 feb var 10 medlemmar som roades i den ”världsberömda” teatern
Heiligenhafen.
Till detta vattenhål reste vi en gång i våras och en gång på hösten. Resan är uppskattad
och vi har tid till mycket samvaro under bussturen. Kostnaden för Klubben är ringa.
Slottstur
I Adelns fotspår reste vi på en resa mellan skånska slott och herresäten. Vi besökte
Borgeby Sen gjorde vi ett radikalt klassbyte till Statare muséet. Varpå vi passerade
åtskilliga slott
Vinprovning i Simrishamn
Namnet på ovanstående ansvarar Asplunds buss för. Vi besökte Nordic sea Winery och
blev informerade om deras imponerande verksamhet. Man importerar färdigjäst vin i
24 000 liter plastsäckar som ligger i en container. Vinet klarnas och manipuleras av
internationella vinmakare. Det mesta är box vin men även 22 miljoner flaskor.
Hyttsill
13-14 oktober åkte till hyttsill i Pukeberg och hönsalottas Luffarmuséum. På kvällen
provade vi på att blåsa glas och åt den klassiska hyttsillen.
Studiebesök Kemira kemi
Den 5 november besökte vi Kemira. Kontakten hade tagits av Bengt Larsen. Vi togs emot
av tidigare klubbordföranden nuvarande medlemen i Pensionärsklubben Thomas
Munkberg. Avdelningschefen Roshani Jakobsson berättade om Kemiras historia och om
tillverkningen. Därefter beskrev ålakungen Kurt Gehlin ålodlingen som vi tittade på.
Vi avslutade med lunch i ”Koppargrytan”.

West Side Story.
Den 4 november åkte vi med Asplunds buss till Malmö Opera för att se den klassiska
pjäsen. Sång och dansnumren var otroligt bra. Ljud och bild av mycket hög klass.
Bussen släpper och lämnar oss precis utanför operan, rockar och kappor kan vi förvara i
bussen vilket gör det hela väldigt smidigt.

Julbord på Mollberg.
Torsdagen den 29 nov. var vi 31 medlemmar anmälda till julbordet på Mollberg.
Lokalerna var nyrenoverade och mycket tjusiga.
Vi åt och drack, så vi nästan sprack. Efter maten var där många som sa tack.
Rese/aktivitets ansvariga
Kenneth Krantz Gull-Britt Gren Bengt Larsen
Styrelsen/valberedningen arbete med att öka representationen i styrelsearbetet
avseende könsfördelningen samt de olika kommundelarna som ingår i avdelningens
upptagningsområde har burit frukt genom att Jytte Andersen från Åstorp blivit vald till
suppleant i styrelsen. Vi kommer att fortsätta dessa ansträngningar.
Under året som gått har vi medverkat vid avdelningens informationsmöten för blivande
pensionärer. Mycket positivt.
Vi har under året väsentligt ökat antal e-post adresser till medlemmarna. Vi är stolta
över att vi har en egen hemsida som nu är i funktion vi har ansträngt oss för att sprida
information om hemsidan och adressen till den.
Styrelsen har medverkat i valrörelsen både genom utåtriktade aktiviter och
telefonsamtal till ett stort antal av våra medlemmar. Vi avser att 2019 engagera oss i EU
valet och eventuellt extraval.
Med dessa rader så avslutas denna verksamhetsberättelse med att styrelsen tackar för
förtroendet som vi haft att leda IF-Metalls pensionärsorganisation.
Vi Passar även på att tacka IF-Metall Nordvästra Skånes Avdelningsstyrelse för att de ger
oss möjligheter att utveckla och bedriva verksamhet i Pensionärsorganisationen.
Styrelsen för Pensionärsverksamheten i IF-Metalls avd:49 Nord Västra Skåne
Genom Ordförande Kjell-Åke Månsson.
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