
                 Distrikt 110 Förening 904   
 
           sid1/2 
 

Verksamhetsberättelse 2017. 
 
 
Styrelsen har under året haft 7 ledamöter: 
 
Ordförande  Åke Sandberg. 
V ordförande  Monica Knutsson. 
Kassör   Berit Persson. 
Sekreterare  Sten Skoog 
Ledamot  Sven-Erik Lindgren. 
Ledamot  Ulla Persson 
Ledamot  Sven-Åke Ragnarsson. 
 
Revisor:  Eric Person. 
Revisor:  Bertil Burström. 
Revisorsuppleant Ann-Christin Andersson.  
 
Under året har förutom årsmöte och konstituerande möte även hållits 10 st styrelsemöten, samt 3 
st planeringsmöten, totalt 14 st protokollförda möten. 
 
Föreningen hade vid årsskiftet 285 ordinarie medlemmar, 9 vänmedl, och 2 hedersmedlemmar, 
totalt 296 medlemmar. 
Under året har årsavgiften varit 230:- 
 
Styrelsen har med Sten Skoog som ansvarig utgivit ”Månadsbladet SPF Munka”  som tilldelats 
samtliga medlemmar antingen via epost eller vanlig papperspost. 
Tio nummer av Månadsbladet har givits ut under vår och höst. 
Dessutom har Programhäften för vårsäsong och höstsäsong tryckts upp och distribuerats till 
samtliga medlemmar. 
 
Föreningens hemsida som inför förra året fick ny operatör (Softronic ersatte Föreningsservice). 
Även under 2017 har det varit mycket problem på olika sätt, 
på försommaren engagerade vi Bertil Thörncrantz att hålla en heldagsutbildning med Sten Skoog 
där även övriga web-ansvariga i kommunen deltog. 
Detta blev en bra hjälp att komma igång och nu ser hemsidan ganska bra ut även om det finns 
mer att utveckla. När det gäller medlemsregistret har det varit liknande problem med många 
avbrott i registrering, födelsedagslistor och mycket annat! Totalt sett är vi, liksom troligen alla 
andra lokalföreningar, mycket missnöjda med Förbundets upphandling och övrig hantering av 
dessa projekt! 
 
Våra styrelsemöten och studiecirklar har avhållits i vår egen lokal som vi hyr av 
Ängelholmsbostäder. 
 
Under vår och höst har avhållits totalt 8 st månadsmöten med olika teman. 
Dessutom hade vi i februari Årsmöte och i mars firade vi Föreningens 25-årsjubileum med bubbel, 
härlig 3-rättersmiddag och fin underhållning av Billy Heils orkester med Gunnar Wiklund-tema. 
Damerna har haft 6 st Trivselkvällar under året och herrarna 2 st ”After work”. 
Under året har det varit sammanlagt 21 st måndagspromenader runt om i bygden. 
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Studiecirklar har arrangerats med många olika teman under vår och höst.  
I april bjöds våra 80+ medlemmar på en egen eftermiddag med underhållning av  
Bengt-Åke från Heagård. 
            
Övriga händelser/events har varit; vin/ost/filmkvällar, reseafton, gökotta, sillafest, höstfest, 
julskyltning, julfest, deltagande vid Nationaldagen, bussutflykter till Ikea-muséet/Linnés Råshult, 
Rügen i Tyskland och Julmarknad till Huseby, samt långresa till Kuba! 
. 
Studiebesök har gjorts på Bjäre Chips och hos Christer Ebbesson. 
I juli avverkades en cykeltur i Bassholma-trakten. 
Dessutom blev det teaterbesök både Nyårsrevyn i Ängelholm och på Fredriksdal med Eva 
Rydberg & Co! 
 
Året började dramatiskt med en uppsägelse av våra samlingslokaler i Munkabygget då 
Ängelholms-lokaler ville bygga om lokalerna till förskola!  
Stor oro för Föreningens vidare framtid uppstod där vi och övriga drabbade föreningar vid ett 
kaosartat stormöte fick lufta våra känslor mot politiker och tjänstemän! 
Det hela utmynnade i att vi under året tvingades avstå från salen till en tillfällig förskola. 
Denna mindre lyckade lösning är nu avvecklad och vi kunde åter använda salen vid vår julfest.  
Vi hoppas därmed att slippa liknande orosmoment så att vi kan fortsätta vår verksamhet i 
Munka Ljungby! 
 
Föreningens ekonomi redovisas i separata bilagor, tillsammans med revisorsberättelsen. 
 
 
 
………………………  
Åke Sandberg     
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