
Ekonomisk sammanställning 2022    
                       Intäkter     Kostnader        Resultat
Verksamheter  
Dans                        199 913    177 334    22 579   
Fester 102 431    109 497    -7 066   
Trivselträffar 28 600    41 586    -12 986   
Modevisning 7 500    6 936    564   
Reseräkning 0    636    -636   
Kontor 0    1 456    -1 456   
Medlemsmöten 17 200    25 396    -8 196   
Kurser 1 500    3 300    -1 800   
Resor 62 823    62 259    564   
Årsmöte 0    6 187    -6 187   
Övriga intäkter  
Medlemsavg 40 650    0    40 650   
Bidrag 3 082    0    3 082   
Sponsorer 8 500    0    8 500   
Administration  
Lokalhyra 0    7 705    -7 705   
Kontorsmaterial 0    11 446    -11 446   
Programvaror 0    2 325    -2 325   
Information 0    5 566    -5 566   
Bank 53    4 725    -4 672   
Föreningsavgifter 0    1 674    -1 674   
   
Totalt 472 252   468 028   4 224   
Årets resultat 4 224   
   
Tillgångar                  2022-12-31   2022-01-01  
Kassa                            3 200    1 573    1 627   
Bank                         196 720    256 114    -59 394   

        SKPF avd 259 Laholm

        Årsmöte 22 feb 2023.

       Dagordning.

         §.1  Mötets öppnande.
         §.2    Minnesstund avlidna medlemmar.
         §.3  Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

 §.4  Fastställande av dagordning.
 §.5  Val av ordförande för mötet.
 §.6  Val av sekreterare för mötet.
 §.7  Val av justerare tillika rösträknare.
 §.8  Styrelsens verksamhetsberättelse.
 §.9  Årsredovisningen 
 §.10      Fastställande av resultat- och balansräkning
 §.11  Revisorernas berättelse
 §.12  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 §.13  Motioner
 §.14      Fastställande av arvoden och ersättningar.
 §.15  Val av ordförande för avdelningen för 1 år.
 §.16  Övriga val

a) 3 styrelseledamöter för 2 år
        b)  3 ersättare i styrelsen för 1 år 

                c)  2 revisorer för 1 år.
                d)  2 ersättare för revisorerna för 1 år.

 §.17  Val av 3 ledamöter i valberedning, varav en 
               sammankallande.

 §.18  Nya frågor att behandlas av styrelsen.
 §.19  Avtackning av avgående funktionärer.
 §.20  Avslutning.



Verksamhetsberättelse för SKPF avd 259 i Laholm, 2022.

Styrelsen 
Ordförande: Lennart Rubensson. 
Ledamöter: Kerstin Meuller, Lennart Strömberg, Evert Vikingsson, 

Lars-Bertil Gunnarsson, Gun Jönsson, Holger Karlsson. 
Ersättare: Monica Nilsson och Gunilla Andersson. 

Medlemmar! 
Vi började 2022 med Corona restriktioner. Dessa höll i sig fram till den 9 
februari. Årsmötet den 23 februari startade våra aktiviteter igen. Andra 
aktiviteten blev Musikbingo med Elvis4ever. Från mars kom danserna i gång. 
Vårfesten genomfördes som planerat dock var tillströmningen lite mindre än 
normalt varför vi beslutade att ställa in sillsexan. I övrigt så genomfördes 
vårens aktiviteter och tysklandsresan som planerat.

Strandpartyt den 11 augusti blev en succé. Vem kommer inte ihåg det fina 
vädret, trevliga underhållningen, kluriga tipspromenaden och den gemenskap
som rådde på Ingemar Paulssons gröna gräsmatta i Mellbystrand. 

När hösten kom återgick vi till full verksamhet med medlemsmöten, fester, 
danser, ”kvinnor kan”, telefonutbildning och resor. Medlemmarna började hitta
tillbaka och ju längre in i höstens aktiviteter vi kom ju fler närvarande blev det.
Känns som om vi snart är tillbaka på samma nivå som tiden före Coronan.

2023 års verksamhetfolder har via post skickats till alla medlemmar. 
Ändringar i foldern annonseras på hemsidan eller via sms.

Medlemsantal
Styrelsens målsättning på minst 550 betalande medlemmar vid årets slut 
har infriats. Medlemstalet vid årsskiftet var 589 medlemmar. Ett 
fortlöpande arbete har bestått i att rekrytera nya medlemmar samt 
uppdatera medlemslistan. I november genomfördes den traditionella 
80 års lunchen för de medlemmar som under året fyllt 80 år.

Styrelsemöten
Elva styrelsemöten har under året genomförts. 

Årsmöte/höstmöte
Avdelningens årsmöte hölls den 23/2 och höstmötet den 17/8. På 
höstmötet beslutades att höja avdelningsavgiften från 60 kr till 70 kr. 
Förbundet höjde sin avgift från 110 kr till 125 kr. Avdelningens 
medlemsavgift för 2023 blir därmed 195 kr.

Medlemsmöten och medlemsfester
 Tre medlemsmöten har hållits med information, fika, lotterier samt 

gäster såsom Åsa o Ulf Nomark, Kvartiåtta, Lucia, Take Care, 
Anders Einarsson, Södra Hallands Kraft och SKPF kören. 

 Modevisning med Man and Women Fashion i Laholm.
 Vårfest, strandparty, kalkonfest och julfest har genomförts.

Sångkören, canasta, akvarellmålning
Ovanstående aktiviteter har startat upp igen och pågår nu i normal 
omfattning. Vi tackar aktivitetsledarna för det arbetet de under året lagt ner.

Resor   
Under året har en fyrdagarsresa till Tyskland, endagsresa till Småland samt
en lokal dagsutflykt inom Laholm genomförts med mycket gott deltagande.

Kvinnor kan
Under året har en tjejkväll på travet, vandring på Prins Bertils stig, bowling i
Markaryd, vinprovning samt ett besök hos Malmnäs genomförts.

Motionsdans
Coronaåren med avståndstagande är över. 26 fredagsdanser har 
anordnats. Innan pandemin hade vi ett snitt på 115 dansare. Sakta 
men säkert är vi på väg dit igen.

         
Övrigt
På det lokala planet finns avdelningen representerad i KPR samt i 
kommunens referensgrupp för äldrelotsen. 

Slutord
Styrelsen vill tacka alla medlemmar som deltagit i avdelningens olika 
aktiviteter och därmed marknadsfört avdelningen och dess verksamhet 
under året 2022.

Laholm 2023-02-06
Styrelsen 
(På originalet finns alla ledamöters underskrift)


