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Styrelse och övriga funktionärer
  Tel. och e-post:
Ordförande Barbro White 070-550 93 88 
  barbro.jomarkwhite@gmail.com 
Kassör Gunilla Lind 070-245 60 49
  gunillafhs@hotmail.com
Sekreterare Monica Fredsberg 070-608 96 10
  monica.ef@bahnhof.se
Vid årsmötet 2018 tillsattes en resursgrupp som bistår styrelsen vid behov.
Följande medlemmar ingår i denna grupp:

Berith Berg Birgitta Kempe (klubbmästare)
Clara Berglund Britt-Marie Pettersson  
Bengt Engstedt Marcus Sjöström
Hania Engstedt Christina Söderman
Olle Hallberg Björn Thunberg

I  vår“personalstyrka” ingår även de synnerligen viktiga värdarna som 
servar oss vid alla sammankomster. 

Adresser
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Tel. & e-post: Se styrelseledamöter ovan
E-post: nykoping.avd256@skpf.se
Bankgiro: 136-0684

SKPF/SPRF avd. 256 
V:a Trädgårdsgatan 53 
611 32 NYKÖPING

SKPF Förbundskansli • Franzéng. 4 • 104 25 STOCKHOLM • Tel. 010-442 74 60 
e-post: info@skpf.se • www.skpf.se
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             Rakt på sak från styrelsen

I samråd med resursgruppen och valberedningen har styrelsen gjort 
bedömningen att avd. 256 av SKPF/SPRF nått vägs ände. 

Sedan samgåendet med SKPF år 2016 har medlemsantalet i SPRF 
sjunkit drastiskt, vilket gör det allt svårare att upprätthålla en kvali-
tativ verksamhet. Valberedningens uppfattning är att möjligheterna 
att tillsätta nya ledamöter är i det närmaste obefintliga. Vi har dock 
tacksamt noterat att majoriteten av nuvarande funktionärer är villiga 
att ställa upp så att verksamheten kan bedrivas oförändrad under in-
nevarande år. Detta betyder att styrelsen vid årsmötet den 28 februari 
kommer att föreslå att vår avdelning upplöses vid kommande års-
skifte 2019/2020. 

Beslut om upplösning fattas enligt stadgarna av SKPF:s förbunds-
styrelse och skall föregås av ett medlemsmöte. I kallelse till sådant 
medlemsmöte skall anges att mötets syfte är att rösta om en upp-
lösning av avdelningen. 
 
På sid. 4 finns formell kallelse till extra medlemsmöte den 14 mars 
2019 avseende denna fråga. Det bör här noteras att vårt officiel-
la namn sedan 2016 är SKPF avd. 256. För identifikation och vid 
medlemskommunikation har vi hittills fått använda SKPF/SPRF.  
Den möjligheten upphör dock vid förbundskongressen 2020. 	
	
Att lägga ner en förening med så lång och innehållsrik historia som 
vår är en smärtsam process. Det är vår avsikt att göra en så smidig 
och juste sorti som möjligt. Detta kräver planering och förutseende 
och vi har valt att öppet redovisa vår strategi. 



Tanken är att erbjuda ett sista verksamhetsår med ett mötesprogram som mot-
svarar de förväntningar som ställs i relation till medlemsavgiften 2019. På föl-
jande sidor presenteras det program som utarbetats för perioden mars till och 
med september. Därefter kommer ytterligare ett programblad att distribueras 
för resten av året, givetvis inkluderande en julig avslutning i december.   

När det sista kapitlet därmed har skrivits gäller följande: Samtliga medlemmar 
övergår automatiskt till SKPF avd. 43 i Nyköping med möteslokal i Tennishal-
len. Kvarvarande tillgångar tillfaller SKPF:s sörmlandsdistrikt. Medlemmar 
som inte önskar överföring kan självfallet begära utträde från 2020 och even-
tuellt välja ett annat forum som verkar för och tillvaratar pensionärers specifi-
ka intressen. I vårt fall kan exempelvis Pensionärernas Hus kännas som en 
naturlig hemvist även fortsättningsvis och då kan någon av de övriga två fören-
ingarna i Pensionärsalliansen vara ett tänkbart val. Vi försöker lägga en plan 
som ger oss gott om tid att gemensamt utforma passande lösningar. Alla som 
har funderingar eller förslag kommer att erbjudas tillfälle att diskutera olika 
frågeställningar i grupp eller enskilt.  I kommande programblad för oktober - 
december kommer tidpunkter för mer information att anges i samband med 
våra ordinarie veckomöten. Tills dess är givetvis alla medlemmar välkomna att 
kontakta oss i styrelsen per telefon eller e-post.

Varmt välkomna till kommande aktiviteter under 2019!

Styrelsen
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Medlemmarna i SKPF avd. 256 Nyköping kallas härmed till medlemsmöte 
torsdag 14 mars 2019 kl. 13.30 i Pensionärernas Hus, A-salen, plan 3,  

V:a Trädgårdsgatan 53, 611 32 Nyköping. 

Ärende: Upplösning av SKPF avdelning 256. 

Efter omröstningen följer ordinarie torsdagsaktivitet enligt programmet.

Kallelse till extra medlemsmöte
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Öppet hus. “Talman - ett uppdrag som kan och får ta tid” 
Per Westerberg talar ur egen erfarenhet.

Öppet hus. Vart är vi på väg? “Kollektivtrafika” -  med 
Sörmlandstrafiken! Information från Sörmlandstrafiken 
om digitala lösningar mm. 
Vi inleder mötet med omröstning om upplösning av 
vår förening. Se kallelse sid. 4.

Trivselkväll. En kväll med god mat och trevligt umgänge 
på Clarion Collection Hotel Kompaniet, Folkungav. 1 A, 
Anmälan per lista eller tel. 070-399 62 04.   

Månadsmöte.  Förhoppningsvis är våren på god väg och vi 
får besök av ornitolog från välkända fågelföreningen  
Tärnan som visar bilder och berättar om fåglar i vår 
närmiljö.

Program och kulturarrangemang 
mars - september 2019 

7/3

14/3

21/3

28/3

Om ej annat anges äger våra sammankomster rum i Pensionärernas Hus torsdagar 
med början kl. 13.30. Mötesavgiften är 40 kr och inkluderar kaffe med vetebröd. 

Vid månadsmöten (sista torsdagen i månaden) säljs ett lotteri. 

2019

MARS

Programverksamheten 
bedrivs i samarbete med
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Öppet hus.  Välkommet återbesök av Robin Fornhammar 
som underhåller med sång och musik.

Öppet hus. Lars Wallin berättar om sina upplevelser och 
erfarenhet som volontärtandläkare i Kenya. 

Månadsmöte. Om ”Byggnader och stadsmiljöer från olika 
tider i Nyköpings innerstad”  berättar arkitekt Ann Mari 
Westerlind.

Öppet hus. “En livaktig 100-åring” - Föreningen  
NORDEN 100 år 2019. Christina Eriksson informerar om 
historik, nationellt och lokalt.

Öppet hus. Johan Torstensson från Kustbevakningen 
berättar om verksamheten som styrs från Oxelösund.

Våravslutning med lunch på Virå Bruk
Gemensam bussresa med avgång 13.00. Närmare information 
meddelas i samband med att anmälningslista läggs ut.  
Anmälan även per tel. 070-399 62 04 
 

, Sommaruppehåll juni - juli - augusti 

Glass eller fika i hamnen är en trevlig avkoppling 
på torsdagseftermiddagarna. 

Hoppas vi ses under ett parasoll på Aktersnurran!

4/4

APRIL

11/4

25/4

9/5

MAJ

16/5

23/5

2019
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29/8

5/9

12/9

19/9

26/9

Öppet hus. ”Vi är alla sjömän på livets stora hav”.
Carl Töllborg bjuder på höstupptakt med sång och 
musik.

Öppet hus. Minnesmottagningen på Nyköpings 
Lasarett informerar om sin betydelsefulla verksamhet.

Öppet hus. Om testamente och nyheten framtidsfullmakt  
berättar en jurist från Sörmlands Sparbank.

Öppet hus. Program meddelas senare.

Månadsmöte. Musikunderhållning enligt senare info.

Vid upptaktsmötet i augusti meddelas program för 
oktober - december. 

  Eventuella ändringar i programmet annonseras i SN under  
“Föreningsnytt” på tisdagar aktuell vecka samt på vår hemsida 

www.skpf.se/nykopingavd256 

2019

AUGUSTI

SEPTEMBER
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Övriga aktiviteter

Medlemmarna i SKPF/SPRF avd. 256 är välkomna att delta i de studie- 
cirklar som bedrivs i Pensionärernas Hus av SPF Seniorerna i samarbete 
med Vuxenskolan. 

Andra aktiviteterna i huset är t ex gymnastik, bordtennis, dans, vand- 
ringar i skog och mark, sång och musik mm.

Gruppresor till en rad intressanta resmål arrangeras i samarbete med 
Resekompaniet i Eskilstuna. 

Mer information om dessa aktiviteter finns anslagna i Pensionärernas 
Hus.

Cafeterian i Pensionärernas Hus
Smörgåsar
Wienerbröd och hembakade bullar 
Matiga pajer 
Konditoribitar och småkakor 
Sockerfritt och glutenfritt bröd
Kaffe, te, choklad och kalla drycker

Välkommen till

Kaffe 15 kr

Öppet måndag - fredag  9.00-15.00  •  Plan 3 - hiss finns 

I Pensionärernas Hus finns möjlighet att hyra lokal till medlemspris för privata fes-
ter och mottagningar. Boka på Alliansens exp. 0155-26 68 80, mån-fre 10.00-12.00.

OBS!


