
MUNKEDALSBYGDEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2021

Styrelsen får härmed avge verksamhetsberättelse för 2021 års förvaltning. 

STYRELSE

Styrelsen har under året bestått av:
Dag Legnesjö, ordförande
Marianne Schewenius, vice ordförande
Birgit Larsson, kassör
Lars B Andersson, sekreterare
Berit Gyllenhammar, ledamot 2021-01-01 – 2021-04-22
Rolf Holmgren, ledamot fr o m 2021-08-31

REVISORER
Ordinarie revisorer har varit Ingvar Lundquist och Sture Schewenius med Annika Jakobsson som 
ersättare.

AV STYRELSEN 2021 UTSEDDA REPRESENTANTER I KPR 
(KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET)
Ordinarie har varit Lars B Andersson med Dag Legnesjö tom 2021-09-17 och Rolf Holmgren fr o m
2021-09-17 som ersättare.

VALBEREDNING
Valberedningen har bestått av Sture Schewenius och Annika Jacobsson.

FUNKTIONÄRER OCH ANDRA FÖRTROENDEVALDA
De funktioner som finns i dagsläget är: resekommitté, hemsidesansvarig och ansvarig för 
medlemsregister.
Föreningens adress är sekreterarens hemadress och mejladress.
Styrelsen har under året haft ambitionen att utöka antalet verksamhetsansvariga, t.ex. i 
programkommittén och festkommittén. Under pandemin har det dock visat sig ogörligt att hitta 
medlemmar som är villiga att ta på sig nya uppdrag.

ÅRSMÖTET 2021
Årsmötet 2021 hölls i Folkets park den 31 augusti med ett fyrtiotal närvarande. Vid mötet som 
leddes av Ann-Christine Baar, ordförande för Bohusdistriktet, som ordförande valdes Rolf 
Holmgren till ny ledamot i styrelsen. Majoriteten av styrelseledamöterna hade inför årsmötet avsagt 
sig återval. Valberedningen hade dock inte, trots stora ansträngningar, lyckats hitta ersättare för dem
som avsagt sig återval.

STYRELSESAMMANTRÄDEN
Styrelsen har under 2021 haft 5 protokollförda möten av både strategisk och operativ art.



VERKSAMHET

MÅNADSTRÄFFAR
Åren 2020/2021 har inte varit andra år lika. På grund av coronapandemin har verksamheten i stort 
sett varit vilande under åren. Folkhälsomyndighetens rekommendationer har inte möjliggjort några 
träffar inomhus efter mars månad 2020 och endast en månadsträff har kunnat genomföras utomhus, 
på Rotondan i Folkets park, i augusti 2020. 

PÅVERKANSVERKSAMHET

KPR
KPR har pga pandemin endast hållit 2 möten under året. Samverkan med PRO har skett och 
pensionärsföreningarna 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 
budgetarbete och de pågående förändringarna inom Särskilt Boende. SPF har bl.a. påtalat 
problemen med sen information information inför kommunens budgetprocess. Detta har skett såväl 
muntligt som i skrivelser ställda till kommunen.

STYRELSENS SLUTORD
2020/2021 har för SPF Munkedalsbygden varit förlorade år gällande verksamheten. Pga 
coronapandemin har vi inte lyckats utöka aktiviteterna utan tvärtom måst ställa in all verksamhet 
som inneburit gemensamma möten. 
Antalet medlemmar minskar av naturliga skäl när verksamheten går på sparlåga och att få nya är 
svårt trots styrelsens ansträngningar. Det är även svårt att få befintliga medlemmar att delta i de 
kommittéer som finns eller är tänkt att bildas. Svårigheterna att rekrytera ledamöter till styrelse och 
kommittéer har lett till att föreningen , vid ett extra årsmöte den 24 november tog ett första beslut 
att att upplösa föreningen. Då beslut om upplösning skall ske vid två på varandra följande årsmöten,
varav ett ordinarie, kommer styrelsen föreslå att föreningen upplöses genom ett andra beslut vid 
årsmötet 2022.

Munkedal i januari 2022
Styrelsen

Dag Legnesjö, ordförande                        Marianne Schewenius, vice ordf

Lars B Andersson, sekreterare                      Birgit Larsson, kassör

Rolf Holmgren. ledamot


