
MUNKEDALSBYGDEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2019

Styrelsen får härmed avge verksamhetsberättelse för 2019 års förvaltning.

STYRELSE

Styrelsen har under året bestått av:
Dag Legnesjö, ordförande
Marianne Schewenius, vice ordförande
Björn Jacobson, sekreterare
Jan Pettersson, kassör
Lars B Andersson, ledamot
Gert Aldegren, ledamot
Berit Gyllenhammar, ledamot

REVISORER
Ordinarie revisorer har varit Ingvar Lundquist och Gunilla Segelod med Anna-Lisa Rasmusson som
ersättare.

AV ÅRSMÖTET 2019 VALDA REPRESENTANTER I KPR 
(KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET)
Ordinarie har varit Lars B Andersson med Jan Pettersson som ersättare.

VALBEREDNING
Valberedningen har bestått av Sture Schewenius och Birgit Larsson.

FUNKTIONÄRER OCH ANDRA FÖRTROENDEVALDA
Verksamhetsansvariga såsom resekommitté, festkommitté, ansvarig för medlemsregister m.m. utses 
av styrelsen.
De funktioner som finns i dagsläget är: resekommitté, festkommitté. studieansvarig. ansvarig för 
hemsida och ansvarig för medlemsregister.
Föreningens adress är sekreterarens hemadress och mejladress.
Styrelsen har under året haft ambitionen att utöka antalet verksamhetsansvariga, t.ex. i program-
kommittén. Det har dock visat sig svårt att hitta medlemmar som är villiga att ta på sig nya uppdrag.

ÅRSMÖTET 2019
Årsmötet 2019 hölls i församlingshemmet den 18 februari med ett femtiotal närvarande.
Vid årsmötesförhandlingarna som leddes av Gunnel Fritzson som ordförande och Björn Jacobson 
som sekreterare skedde en del förändringar i styrelsen. Efter att Lars B Andersson avsagt sig 
ordförandeskapet valdes Dag Legnesjö till ny ordförande. Till ny ledamot efter Johnny 
Gyllenhammar som avlidit valdes Gert Aldegren. Efter en välsmakande måltid underhöll den kände 
f.d. dansbandsmusikern, Tom Nordblom. Han engagerade också publiken, bl.a. i Gunde Johanssons 
”bussvisan” med sånghjälp av Ingvar Forsberg och Gert Aldegren.



STYRELSESAMMANTRÄDEN
Styrelsen har haft 13 protokollförda möten av både strategisk och operativ art. Ett exempel är att 
styrelsen i avsaknad av programkommitté även har arbetat med programläggning och 
genomförande av månadsträffarna.
Utöver styrelsemöten har styrelseledamöter deltagit i olika träffar med t.ex. PRO och SPF:s  
föreningar Svarteborg och Sörbygden. Styrelsens ledamöter har också deltagit i olika kurser och 
konferenser anordnade av SPF:s distrikt.

VERKSAMHET

MÅNADSTRÄFFAR
Föreningen har arrangerat månadsträffar under vår och höstterminerna, en gång i månaden med 
varierat innehåll och varierande besökssiffror.
De har hållits i Foss församlingshem, klockan 16, med undantag för maj och augusti då de hållits på
Kaserna hembygdsgård.
Som exempel på variationerna i programmen ges här en redovisning av innehållet i träffarna:
Januari: Julgransplundring
Februari: Årsmöte med underhållning och allsång med Tom Nordblom.
Mars: Musikalisk exposé från Slott till Koja med Bertil och Rolf.
April: 50- och 60-talsmusik på saxofon med Gunnar Svensson.
Maj: Kaserna. Sillbord och underhållning med 2xSchagerholm.
Augusti: Kaserna. Underhållning av JZons som spelade 60-talslåtar.
September: Allsång med dragspel. Socialchef Catarina Dunghed informerade om kommunens 
socialtjänst.
Oktober: Karl-Erik Magnusson kåserade om äventyr i tidningarnas värld.
November: Munkedal förr, bildvisning och berättande med Morgan Westland och Björn Jacobson.
December: Julfest.

Vid samtliga träffar har också serverats lämplig förtäring med tema, antingen till programmet eller 
årstiden.

I samarbete med SPF Svarteborg och SPF Sörbygden har genomförts två aktiviteter. I september 
arrangerades en Nils Poppe-föreställning med Mia Poppe och son i Hedekas bygdegård och i 
oktober gjordes ett besök på Arctic Paper med ca 100 deltagande SPF:are. Munkedals hembygds-
förening visade bruksutställningen och brukets vd, Göran Lindqvist berättade om pappersbrukets 
verksamhet.

FRISKVÅRD
Föreningen har under en del av året arrangerat gruppromenader på onsdagar med start i Munkedals 
centrum. Dessa har dock fått ställas in på grund av bristande intresse.

RUMMICUB
En grupp har träffats varje vecka för att spela detta ”intelligensspel”.

BOKCIRKEL
En grupp under ledning av Elsy Einarsson har haft regelbundna träffar med läsning och bokprat.

SÅNGGRUPPEN
Gruppen  har träffats varje vecka för övning. De har också framträtt på såväl SPF:s månadsträffar 
som hos andra SPF-föreningar och olika institutioner (äldreboenden o.dyl.). Ledare för gruppen har 
varit Jorid Ovik Berg.



RESEVERKSAMHET
Föreningen har en resekommitté bestående av fem personer. De har under året arrangerat en hemlig 
resa. Resan gick av stapeln den 2 maj och lockade 40 deltagande. Målet visade sig vara Öckeröarna 
med rundturer i området, bl.a. fiskemuseet på Hönö. Ett speciellt tack för en väl genomförd resa 
riktas till Ingvar Forsberg.

PÅVERKANSVERKSAMHET

KPR
Föreningen är representerad i kommunala pensionärsrådet genom Lars B Andersson, ordinarie och 
Jan Pettersson, ersättare.
KPR har hållit 5 beredningar och 6 möten. Samverkan med PRO har skett och pensionärsföre-
ningarna har drivit frågor som berör pensionärskollektivet och som främst handhas av kommunens 
välfärdsnämnd.
Föreningens representanter har drivit ett aktivt arbete med bl.a. granskning av kommunens budget-
arbete. SPF har bl.a. påtalat bristen på relevant information inför kommunens budgetprocess gäl-
lande frågor som berör äldre. Detta har skett såväl muntligt som i skrivelser ställda till kommunen.

ÖVRIGT PÅVERKANSARBETE
Kommunen har delvis i samverkan med föreningslivet tagit fram regler till bidragssystem för övriga
föreningar. Det har tidigare saknats regelsystem liknande de som gäller för bl.a. idrottsföreningar. 
Dag Legnesjö, Lars B Andersson och Björn Jacobson har deltagit i överläggningar som var tänkt att
ge föreningarna bättre villkor. Det slutligen beslutade förslaget, framtaget av kommunens tjänste-
män, pekar dessvärre på en försämring för föreningslivet i stort. Styrelsen ser med viss oro på hur 
det nya systemet kommer att slå mot föreningens ekonomi framdeles.

En verksamhet som dessvärre ligger i stöpsleven är seniornätverken. Dessa var tänkt att vara ett 
komplement till det kommunala pensionärsrådet. De tillkom på initiativ av kommunens 
äldrevårdschef, Maria Ottosson Lundström. Hon var den sammanhållande länken mellan 
kommunen och pensionärsföreningarna. Nätverken var ett forum där en större krets av våra 
medlemmar kunde få fördjupad information i aktuella frågor. Då Maria slutar sin tjänst i Munkedal 
finns ingen naturlig efterträdare som ser till att nätverken fortsätter. Detta är en utmaning för både 
SPF och PRO.



STYRELSENS SLUTORD
2019 har för SPF Munkedalsbygden varit ett normalår gällande verksamheten. Tyvärr har vi inte 
lyckats utöka aktiviteterna som styrelsen haft ambitionen att utveckla. Månadsträffarna i 
församlingshemmet och på Kaserna har flutit på och varit trivsamma. Besöksantalet har varit strax 
över 40 personer men flertalet strax under. Besöket på Arctic Paper i oktober blev dock en succé då 
även SPF Sörbygden och SPF Svarteborg deltog.
Antalet medlemmar minskar tyvärr av naturliga skäl och att få nya är svårt trots styrelsens 
ansträngningar. Bl.a. anser många nyblivna 65-åringar att de inte är så gamla att de vill gå med i en 
seniorförening. Det är även svårt att få befintliga medlemmar att delta i de kommittéer som finns 
eller är tänkt att bildas. 
Vi har under året haft kontakt med PRO, med bl.a. samverkan i KPR. Vi har för avsikt att utöka 
samverkan 2020 med SPF Svarteborg och Sörbygden men även med PRO Munkedal.
Då vi under året blev ”tvungna” att acceptera måndagar som mötesdagar på församlingshemmet 
p.g.a. att kyrkan behöver lokalen övriga dagar beslöt styrelsen att förlägga månadsträffarna 2020 till
Folkets hus. Träffarna hålls i fortsättningen på tisdagar, allt enligt våra medlemmars önskemål. Vi 
får se om detta gör att vi kan få fler besökare på våra träffar. Det är med viss oro vi går in i 2020.

Munkedal i februari 2020
Styrelsen

Dag Legnesjö, ordförande                        Marianne Schewenius, vice ordf

Björn Jacobson, sekreterare                      Jan Pettersson, kassör

Lars B Andersson, ledamot                       Gert Aldegren, ledamot

Berit Gyllenhammar, ledamot


