
Referat från månadsträffen i september 2022 

Ca 65 medlemmar samlades onsdagen den 22 september i Kinnaborgssalen för att lyssna på 

meteorologen Mats Andersson, SMHI, som berättade om hur man arbetar för att få fram de 

väderpresentationer som visas på SVT i samband med nyhetsprogrammen.  

 

 

Mats framför sina väderkartor och radarbilder 

 

          
 

Utöver väderpresentationerna visade också Mats bilder från olika katastrofer som inträffat 
de senaste åren och förklarade sambanden mellan den globala uppvärmningen och olika 
former av extremväder. Han var faktiskt något pessimistisk beträffande vår förmåga att klara 
det tvåprocentmål som satts upp i framtiden. Vi bör alla se över hur vi agerar beträffande 
energianvändning och råvaruutnyttjande. 
 
Mats tackades med en varm applåd för ett mycket intressant och underhållande föredrag! 



Utöver Mats väderpresentation innehöll mötet även information om höstens aktiviteter som 
alla har startat sin verksamhet den gångna veckan. 
 
Konstcirkeln kommer att ordna en sedvanlig resa till Louisiana konstmuseum i Danmark 
onsdagen den 19 oktober. Anmälan görs till Gunnel Lund eller Monica Hjelm. 
 
Nästa månadsträff är den 12 oktober då vi träffas på restaurang S2 i Kinna för en Bayersk 
oktoberfest. Inbjudan kommer via mail och notiser i BT/MB. Anmälan till Anita! 
Den planerade och annonserade sillsexan i Mariebergsparken ställs in! 
 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) har ställt in sitt septembermöte så vi fick ingen 
information om de frågor vi väckt. 
 
Vi kommer att genomföra en rekryteringskampanj under hösten för att få fler medlemmar. 
Styrelsen uppmanar närvarande medlemmar att se vilka inom sin vänkrets som kan tänkas 
bli medlemmar och tala om vilka trevliga aktiviteter vi har plus att vi är en aktiv fackförening 
för äldre medborgare.  
 
Naturligtvis fikade vi tillsammans. Damerna som sköter kaffeserveringen hade som vanligt 
dekorerat våra bord med blommor. En stor eloge till er!  
Kent, Åke och Bengt hade i vanlig ordning placerat ut borden. Tack även till er! 
 

    
 
Efter lotteridragningen skildes vi åt. Ett bra möte, tyckte många! 
 
Egon 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
 


