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Munkedalsbygden

INFORMATIONSBLAD 2017:1
Styrelsen har fått höra att många saknar

ett kortfattat informationsblad där man 
kan få reda på de senaste nyheterna från 
föreningen. Som ett svar på detta kommer 
vi i fortsättningen att försöka lämna en 
kort skriftlig information i samband med 
våra månadsmöten. Informationen kom-
mer också att publiceras under rubriken 
Senaste nytt på föreningens hemsida.

Rapport från styrelsen

Den nyvalda styrelsen har sedan års- 
mötet 2017 haft 2 st sammanträden. Som 
bekant lyckades inte årsmötet få fram en 
ordförande utan valde istället 5 ordinarie 
ledamöter och 2 ersättare till styrelsen. 
Vid konstituerande sammanträde den 7 
mars beslöt styrelsen utse Lars B Anders-
son till 1:e vice ordförande och Marianne 
Schewenius till 2:e vice ordförande. Till 
sekreterare utsågs Björn Jacobson och till 
kassör Johnny Gyllenhammar. Lisbeth 
Christophersen är ordinarie ledamot och 
Inger Burman och Berit Gyllenhammar 
ersättare.

Vid sammanträdet i mars beslöt också 
styrelsen att fr o m hösten 2017 inte längre
delta i SPF's tävlingsverksamhet i matt-
curling. För dem som vill ägna sig åt matt-
curling utan att tävla kommer verksam-
heten även i fortsättningen att äga rum i 
Bruksskolans gymnastiksal. Hur den 
framtida tävlingsverksamheten skall 
organiseras, om man önskar fortsätta med 
denna utanför SPF, kommer de intresse-

rade att diskutera vid träningen den 27 
april.

Vid styrelsens andra sammanträde den 
10 april utsågs Björn Jacobson till ansvarig
för det nya medlemsregistret. För ögon-
blicket har Björn en svår uppgift då det 
dataprogram som registret är baserat på 
inte vill fungera så som är tänkt. Vi ser 
fram emot att detta löses snarast. 

Styrelsen har också påbörjat en översyn 
av sammansättningen av de kommittéer 
som finns i föreningen. Ett förslag till ny 
organisation  av dessa kommer att arbetas 
fram under våren och alla som är engage-
rade i arbetet kommer att få lämna syn-
punkter på hur arbetet fungerat hittills 
och hur man vill se verksamheten organi- 
serad i framtiden. Under hösten hoppas vi
kunna presentera ett förslag för alla med-
lemmar att ta ställning till. Redan nu kan 
vi emellertid meddela att lotterierna vid 
våra medlemsmöten under resten av året 
kommer att tas omhand av Lisbeth 
Christophersen och Marianne Schewenius 
efter det att tidigare lotterikommitté läm-
nat uppdraget. Vi tackar för väl utfört 
arbete under åren. 

I en debattartikel i Bohusläningen kom-
menterade Göran Nyberg äldreboendet i 
kommunen. Styrelsen bedömde artikeln 
som så viktig att den krävde en uppfölj-
ning. Förutom att understryka Göran 
Nybergs  farhågor framförde vi från SPF´s
sida vikten av en helhetssyn på de äldres 
situation och behovet av ett nära samar-
bete mellan de äldres organisationer och 
kommunen i det fortsatta arbetet med att 
lösa bostadssituationen i Munkedal. 
Artikeln var införd på debattsidan i 
Bohusläningen den 13 april.
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Distriktstämma 4 april

Vid distriktstäman i Ljungskile den 4 
april föreläste forskningskoordinatorn 
Ewa Styrud över ämnet ”När minnet 
sviker - Den försmädliga glömskan”. Ett 
intressant föredrag om svårigheten att 
hålla två tankar i huvudet samtidigt på 
ålderns höst. Själv tycker jag att det 
drabbade mig tidigare i livet och när jag 
klagade för en läkare på Akademiska 
sjukhuset gav han mig ett tips hur jag 
kunde skilja på glömska och demens. Han
sa: ”Om du kommer ut till bilen och har 
glömt bilnyckeln är det vanlig glömska, 
om du däremot kommer ut till bilen och 
har nyckeln med men inte vet vad du skall
använda den till, då är det nog demens.”

Gunnar Häggström från SPF Seniorerna
Vintergäcken Mölnlycke höll i ordföran-
deklubban under mötet och klubbade 
raskt och skickligt igenom en dagordning 
som inte innehöll några överraskningar.

Rapport från kommitteér

Resekommittén genomförde den 4 april 

en mycket uppskattad resa till Repslagar-
museet i Älvängen, Lödöse museum och 
Sundsby säteri. På Repslagarmuseet, ett 
levande museum där bland annat allt 
tågvirke (ca 25 ton) till skeppet Ostindie-
fararen har tillverkats, serverades fika och 
resenärerna fick en visning av verksamhe-
ten. På Lödöse museum intogs lunch och 
utställningen besöktes innan färden avslu-
tades med ett besök på Sundsby säteri.

Övrig information

 I december 2016 övergav SPF Senio-
rerna sitt gamla medlemsregister och sin 
tidigare webplattform. Detta har ställt till 
stora problem för medlemsföreningar över
hela landet. Några av våra medlemmar 
har under vintern genomgått utbildning i 
det nya registret och den nya hemsidan. 
Tyvärr behäftas de nya systemen med en 
mängd problem vilket har medfört att 
vare sig medlemsregister eller hemsida 
ännu fungerar acceptabelt. Vi kan bara 
hoppas på att dessa problem kan lösas så 
att vi åter kan få en fungerande internet-
baserad informationsplats. 

Genom vårt medlemskap i Munkedals 
hembygdsförening har vi numera möjlig-
het att för en billig penning hålla styrel-
sens möten i hembygdsmuseet. Vi har 
också fått tillgång till några arkivskåp på 
museet där vi kan förvara handlingar och 
annat som föreningen innehar, något som 
vi länge  saknat.

Kommande möten

Nästa medlemsmöte äger rum den 16 
maj kl 16:00 på Kaserna hembygdsgård. 
Vår egen sångkör underhåller. 
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