
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022  
IFMetalls Pensionärsklubb avd 49 Nordvästra Skåne. 

 
Styrelsen har under året varit  
Ordförande: Kjell-Åke Månsson/ Bruno Mårtensson, Kassör: Kenneth Krantz 
V-ordförande: Bruno Mårtensson/ Kjell-Åke Månsson  
Ledamöter och suppleanter Kitty Olsson Jan-Åke Nilsson, Bengt Larsen, 
Roni Edvardsson, Jytte Andersen, Lennart Cederbrink, Stanislav Augustin 
 
Revisorer                                                      Valberedning 
Gösta Hartman, Rolf Lindberg                Thomas Munkberg, Staffan Gertsson 
 
Styrelse Möten 
Styrelsen har under året som gått haft 10 st. protokollförda möten.   
Eftersom det var ett valår träffades styrelsen oftare, för att göra Valaktiviteter 
 
Valaktivitet.  Genomfördes med hjälp av Hemsidan och utskick till ca 1200 
medlemmar där vi betonade vikten av att gå och rösta. Vi tog fram telefonlistor till 
våra medlemmar som delades upp på Styrelsen för att ringa så många som möjligt.   
 
Årsmötet 2022-04-22 
Årsmötet hölls med förtäring och underhållning, för underhållningen stod Rönneå –
Bäljarna. 
Eftersom Ordf. Kjell-Åke Månsson aviserat att trappa ner så förslog valberedningen 
årsmötet att välja en styrelse på 7 ledamöter, som inom sig utser en ordförande, för 
att senare under året växlar över ordförandeskapet vid lämplig tidpunkt med avsikt 
att Bruno Mårtensson tar över, Bruno Mårtensson har stor vana av föreningsliv och 
förtroendeuppdrag, och att sittande ordförande stannar kvar i styrelsen, detta blev 
årsmötets beslut.  
Årsmötet valde även 2st styrelse ledamöter. Kitty Olofsson, och Stanislav Augustin 
 
 
Medlemsmöten 2022 
Under Verksamhetsåret har vi haft 4st medlemsmöte med medverkan oftast i form av 
underhållning, på medlemsmötet 2022- 09-30  bjöd vi in Ola Möller från Helsingborg, 
som är ledamot i riksdagen, för att informera om valresultatet. 
Styrelsen informerade mötet att Bruno Mårtensson from november tar över som 
ordförande i Klubben.  Som vanligt bjuder vi på förtäring och dryck vid våra möten. 
 
Medlemsmötet med Lucia. 
Tisdagen den 13 dec var vi 47 personer närvarande vid årets Luciafirande. Lucian 
med tärnor och tomtenissar samt lärare bjöd på fin sång och musik. Efter Lucian så 
bjöd P-klubben på landgång, julmust, kaffe och pepparkaka. 
Därefter höll vi en kort information om vad som närmast händer i januari/februari 
2023. 
Därefter tillönskades alla en God Jul o Gott Nytt År. 
  



Reseberättelse 2022.  Rese/aktivitets ansvariga: Kenneth Krantz, Gull-Britt 
Gren, Bengt Larsen 
Måndagen den 11 april var vi endast 2 st medlemmar som åkte med StarBussar till 
Heiligenhafen.  
Enligt Staffan Gertssons berättelse från resan, så gick den planenligt med start 07.00 
från gamla sockerbrukets parkering. Vädret var utmärkt och resan gick helt 
problemfritt. 12 timmar senare var vi tillbaka i Hbg. Med livets nödvändiga varor, 
glada och nöjda. 

  
Julbord ansvarig Kenneth Krantz 
Onsdagen den 30 november var vi 37 personer som gästade Rosenberg Hotell 
&Restaurang i Åstorp för att inmundiga deras Julbord. 
Detta var andra året på rad som vi var där. Deras mat och framförallt deras 
sillinläggningar är helt suveräna. 
Nu är deras lokaler inte så värst stora, så man fick trängas lite grann vid ”grödafatet”. 
Men finns det hjärterum så finns det stjärterum.  Vi hade lite otur med bussen. När 
det var dags att åka hem, så visade det sig att bussen hade lagt av. Chauffören Rikard 
och Åsa på StarBuss hade rekvirerat en annan buss. Vi kom hem lite senare än 
planerat. 
 
Information/Hemsidan Ansvarig Jan-Åke Nilsson vår verksamhet så har vår egen 
Hemsida blivit allt viktigare under pandemin för att nå ut till klubbens medlemmar. 
Under året så har Hemsidan haft 795 besökare, dessa besökare har tittat på 3192 
visningssidor, främst om våra aktiviteter.  Målet är att alla medlemmar skall ha 
Hemsidan som sin naturliga informationskanal om klubbens verksamhet. 
 
För Försäkringsverksamhet Ansvarig Jan-Åke Nilsson 
IF Metall har ett försäkringspaket, Hemförsäkring, Reseskydd, Olycksfall m.m. för alla 
medlemmar och som alla medlemmar även pensionärsmedlemmar kan ansluta sig 
till. 
 Försäkringsinformation/utbildning för klubbarnas informatörer har nya former med 
information inom ramen för det som idag heter ”Avtalat”, vilket innebär större ansvar 
för avdelningar beträffande vidarutbildning.  Under året har avdelningen inte haft 
någon vidarutbildning/information som vi blivit kallade till. 
 Vi har tidigare år medverkat vid Avdelningens och Folksams information till blivande 
65, som vi har kunnat presentera Pensionärsklubbens verksamhet till blivande 
pensionärer och som vi hoppas återkommer under 2023. 
 
 
 Läsecirkeln 2022 Cirkelledare ansvarig Gull-Britt Gren 
Under året 2022 har 6 st medlemmar läst om Gunnar Sträng en nyutgiven och mycket 
läsvärd bok, fina bilder 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. 



 
Slutord 

Under året som gått har vi börjat komma tillbaka till mer normala förhållanden. 
På årsmötet avtackades 3st från styrelsen. 
  
Gull-Britt som har varit trogen styrelsen i många år  
Gull-Britt har haft många olika förtroende uppdrag i styrelsen med bl.a. Ordförande 
och Kassör sekreterare, cirkelledare, m.m. 
 
Staffan Gertsson som tillförde mycket till styrelsen med sin kunskap och kompettens 
som han besitter efter långt fackligt arbete.  
Staffan hjälpte bl.a. till med att få ordning på våra räkenskaper som under ett par 
verksamhetsår var ordentligt trassliga. När vi skulle börja bygga upp 
pensionärsverksamheten från att vara en renodlad fabriks pensionärsförening till att 
bli en IF-Metalls pensionärsförening som senare omvandlades till att bli en 
pensionärsklubb, så var Staffan i allra högsta grad delaktig i det arbetet. Staffan hade 
även förtroende uppdrag såsom bl.a. V-Ordförande. Staffan var och är fortfarande 
cirkel ledare i vinkunskap som var och är mycket uppskattat samt ingår i vår 
Valberedning   
 
Kenn Nilsson ställde upp i styrelsen trots att han hade lång väg att köra varje gång vi 
hade möte,  
Kenn åtog sig att ta över sekreterare uppdraget, och gjorde det med den äran. Kenn 
tog även över valberedningen som sammankallade. 
Tyvärr blev Kenn sjuk o var tvungen att operera sig med en ganska lång konvalescens  
 På Årsmötet valde Kenn att avsäga sig styrelseuppdraget med tanke på svårigheterna 
att ta sig till Helsingborg samt konvalescenten efter operationen. 
 
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  
 
Kjell-Åke Månsson. Bruno Mårtensson Kenneth Krantz 
  
 
Jan Åke Nilsson Kitty Olofsson  Bengt Larsen 
 
 
Roni Edwardsson Jytte Andersen Stanislav Augustin 
 
 
Lennart Cederbrink 


