Verksamhetsberättelse 2019 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
Gull-Britt Gren, Jan-Åke Nilsson, Bengt Larsen ,
Roni Edvardsson, Kenn Nilsson Jytte Andersen
Styrelsen har under året som gått haft 10 st. protokollförda möten.
Klubben har förutom Årsmötet haft4 stycken medlemsmöten med underhållning och
förtäring, uppslutningen har varit god. Mötena är vår högst prioriterade verksamhet
Inbjudna talare på våra möten har varit kommunalt oppositionsråd Region råd , EUparlamentariker, Riksdagsrepresentant
Medlemsmötet 2019-02-01
Var riksdagsman Ola Möller inbjuden för att informera om riksdagens arbete och
särskilt om den osedvanligt svåra regeringsbildningen..
Årsmötet 2019-03-15
Huvudpunkten på årsmötet var det kommande EU valet. Vi hade lyckats boka vår EU
Parlamentariker Olle Ludvigsson för att informera oss om EU och valet till
Europaparlamentet. Innan Olle var EU parlamentariker så var han klubbordförande på
Volvo i Göteborg. När Olle blev invald i EU Parlamentet så var vi i avdelningen med och
drev en personvalskampanj för honom.
Vi hälsade Olle välkommen som en av våra egna och han höll en engagerad och initierad
föreläsning b.la. berättade han att alla utskottsmöten i EU videofilmas och är sedan
tillgängliga för alla på internet. Detta står i skarp kontrast mot hur vi gör i Sverige.
Som pensionärer vet vi att ATP systemet är kraftigt underfinansierat, detta diskuteras i
Sverige bakom stängda dörrar i den sk. Pensionärsgruppen. Vi som trott att Sverige är
det öppnaste av samhällen och att EU är det slutnaste av samhällen, får tänka om. Det är
EU som är öppet medan Sverige har slutna möten.
Efter Olle Ludvigssons framträdare så under höll Håkan Hultberg oss. Utöver sång och
musik talade han om att han var motståndare till EU och att han fått mycket hjälp av ABF
i Ludvika, där nu bor.
Från klubbstyrelsen rapporterade vi om vår verksamhet och Resekommittén om
kommande resor.
Medlemsmötet 2019-05-24.

Hade vi information inför EU-valet. Samt underhållning av Rönne-Bäljarna vilket var
mycket uppskattat, dom kommer säkert återkomma.
Medlemsmötet 2019-10-04.
Där hade vi Oppositionsrådet Jan Björklund som informerade om turerna kring
Öresunds kraft Även i detta ämne kommer det att bli en fortsättning.
Medlemsmötet den 2019-12-13
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.
Aktiviteter
Vi har under året som gått haft olika aktiviteter, såsom boule, cirklar, resor, utflykter.
Studiebesök.
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.
Läsecirkeln 2019 Cirkelledare ansvarig Gull-Britt Gren
Under året 2019 har 7 st medlemmar läst om Göteborg, en nyutgiven och mycket
läsvärd bok, fina bilder, som beskriver inte om bara Göteborg utan även om Sveriges
historia från ca 1.000-talet. Den har skapat många diskussioner. Vi har mycket trevligt
när vi möts!
Vi har träffats 10 torsdagar på våren och 10 torsdagar på hösten
kl. 10.00 - 12.00.
Studiecirkeln i Vinkunskap. Ansvarig Staffan Gertsson
VI har fortsatt med 5 träffar på våren och 5 träffar på hösten. Denna cirkel är mycket
uppskattad
Information/Hemsidan Ansvarig Jan-Åke Nilsson
I vår verksamhet så har vår egen Hemsida blivit allt viktigare för att nå ut till klubbens
medlemmar. Under året så har Hemsidan haft 765 besökare, dessa besökare har tittat på
4678 visningssidor, främst om våra aktiviteter. Målet är att alla medlemmar skall ha
Hemsidan som sin naturliga informationskanal om klubbens verksamhet.
Försäkringsverksamhet Ansvarig Jan-Åke Nilsson
IF Metall har ett stort försäkringspaket, Hemförsäkring, Reseskydd, Olycksfall m.m. för
alla medlemmar och under året så kompletterades detta ytterligare med bl.a.
Juristförsäkring och som pensionärsmedlemmar kunde ansluta sig till vid halvårsskiftet.
Klubben har deltagit i avdelningens försäkringskonferens där förbundet medverkat. Vi
har på våra medlemsmöten informerat om våra olika Medlemsförsäkringar.
Reseberättelse 2019. Rese/aktivitets ansvariga
Kenneth Krantz Gull-Britt Gren Bengt Larsen
Arlövsrevyn.
Söndagen den 3 mars var vi 18 medlemmar som besökte Arlövsrevyn i Arlöv. Nu i år är
det Star Buss som tagit över efter Asplunds Buss.

Revyn är alltid lika rolig och uppskattad. Sven Melander som är årets huvudgäst är så
dj…a rolig, inte en min och helt 0-ställd i sin mimik, sjunger bra och dansar nästan lika
bra. Hela ensemblen gör roliga sketcher och bra sång-och dansnummer. ”Svea” förnekar
sig aldrig. Vitsarna är för det mesta under bältet, utan att väcka anstöt. Som vanligt
inmundigades det en räkmacka efter föreställningen.
Heiligenhafen.
Onsdagen den 20 mars var vi 10 st som åkte med Star Buss till OASEN i Heiligenhafen
(Calles) för att inhandla diverse drycker och annat godis. Vädret var inte det bästa, lite
råkallt, men vi slapp sjögång av starka vindar. På det hela ganska bra. Vi var åter i Hbg kl.
19.00
Madaresa.
Söndagen den 9 juni var vi 11 stycken personer som åkte på denna resa från Metall´s
pensionärsförening, totalt var vi 43 st i bussen.
Resan gick österut mot Hässleholm, mot Arkeltorp och Näsum. Första stoppet blev på
Humletorken, där fick vi en genomgång hur de torkade humlen, samt en fm. fika med
smörgås. Här kunde vi även handla varor. Färden fortsatte till Olofstöm och Volvo´s
stora karossverkstad. Efter detta bar det åter tillbaka mot Vånga, med stopp på Vånga
77.1, där ägaren berättade hur de köpte stället, och att bedriva servering, samt att
tillverka äppelmust. Vi blev serverad en lunch, som var viltpaj och sallad samt vatten.
Med vacker utsikt mot Ivösjön.
Mätta och belåtna gick färden mot Trolle - Ljungby slott, där bryggaren Kasper
Schönhult tog i mot oss på Charlies bryggeri. En genomgång av hur man brygger öl fick
vi, samt provsmaka olika sortens öl 3,5 %, då starköl inte fick serveras. Man kunde även
köpa öl. Det fanns en gårdsbutik med olika korvar och vilt kött som kunde köpas (dyrt).
Efter detta åkte vi till Minas Chokladstudio, hon berättade mycket ingående hur det hela
började, om alla hennes turer för att utbilda sig. Mycket trevligt framfört. Här fick vi em.
fika med en underbar chokladmoussebakelse.
En rundtur genom Kristianstad blev det också, sedan gick färden hem, en mycket trevlig
dagstur. Med en underbar reseledare Maria, och en mycket duktig chaufför Per.
Vid pennan Roni Edwardsson
Heiligenhafen
Onsdagen den 16 oktober var vi 7 medlemmar som åkte till Heiligenhafen för att
inhandla diverse, främst flytande varor hos Calles. Vi lämnade Helsingborg kl. 06.30 och
tog färjan över till Helsingör och därefter full fart mot Rödby. När vi åkt en bit på
Själland så började det regna och det fortsatte det med hela dagen. Vi var tidigt vid
Calles. Handlade och gick upp till korvgubben vid Fleggaards för att njuta en bratwurst
och pilsner. Så till färjan i Puttgarden och över till Rödby. Nu var det full fart hem via
Helsingör. Resan med Starbuss gick betydligt snabbare än vad Asplunds gjorde. Det är
skillnad att hålla 110 på motorvägen jämfört med max 90 som Asplunds hade. När vi
närmade oss Helsingör så upphörde regnet. Efter färjan var det bara att åka till
uppsamlingsplatsen på Bredgatan. Vi var hemma redan ca: 17.30. Tilläggas kan att vi
åkte i en sprillans ny buss. Detta berättat av Staffan Gertsson.
Studiebesök hos Berendsen.
Den 7 november var vi 14 medlemmar som gjorde ett studiebesök på tvätt firman
Berendsen, där vi blev mottagna av platschefen Betty Rosenlind. Vi samlades i ett
mötes rum där det bjöds på fika och fralla. Betty höll en intressant information om vad
företaget sysslar med, om vilken ägarstruktur företaget har samt om den
logisticverksamhet som ligger bakom för att allt skall fungera.

Därefter gjorde vi en rundvandring i tvätteriets olika avdelningar, där vi fick en kort
information på varje plats. Sen återsamlades vi igen i mötesrummet, där vi ställde en del
frågor om det vi hade sett på rundvandringen. Hela besöket tog ca 2 tim. En intressant
dag. Därefter bjöd P-klubben på lunch i Kemiras restaurang.
Julbord.
Onsdagen den 27 november inmundigades ett julbord ombord på Aurora. Några
anmälda kom inte, nån var inte anmäld men kom ändå. Totalt var vi 32 st.
Maten håller bra kvalité, vilket är viktigt för den totala upplevelsen, där även samkvämet
med medlemmarna räknas in. Har man bokat julbord ombord så får man sitta i c:a 3 tim,
då hinner man äta, dricka och handla utan att jäkta. På det hela, en trevlig resa.
Julmarknad, Lübeck.
I intervju med de resande 4 st, familjer Göran Svensson och Flemming Hansen, till
Lübeck så var man mycket nöjd med resan och den service som Kristianstad Buss
erbjöd. Bra hotell, bra väder och nära till julmarknaden. Här fanns brända mandlar,
glühwein, tysk öl, och naturligtvis Lübeckermarsipan. De som reste kunde tänka sig att
göra om resan nästa år.
Styrelsen/valberedningen arbete med att öka representationen i styrelsearbetet
avseende könsfördelningen samt de olika kommundelarna som ingår i avdelningens
upptagningsområde fortsätter, men de är tyvärr inte så lätt.
Under året som gått har vi medverkat vid avdelningens informationsmöten för blivande
pensionärer. Mycket positivt.
Vi har fortsatt att under året ytterligare väsentligt ökat antal e-post adresser till
medlemmarna. Vi är stolta över vår hemsida som jämförelsevis är mycket bra,vi
anstränger oss för att sprida information om hemsidan och adressen till den.
Styrelsen har medverkat i valrörelsen till EU både genom utåtriktade aktiviter och
telefonsamtal till ett stort antal av våra medlemmar.
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.
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