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 PRO Söndrum 

2022 03 28       

 

Verksamhetsberättelse 2021 

 

Styrelsen för PRO Söndrum lämnar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 

2021 01 01 – 2021 12 31 till Årsmötet 2022 03 28 

 

 

Året 2021 blev inte det vi hoppats på men vi lyckades ändå att genomföra en hel del av det vi 

hade i  

tankarna när vi samlades till det första styrelsemötet 2021 01 21. Därför tar vi nu vad vi gjort 

under verksamhetsåret i tur och ordning. Håll till godo. 

 

Styrelsen har bestått av Valda för tiden         

Ordförande        Per Meijer 2021 

Sekreterare               Ann-Margret Meijer 2021 - 2022 

Kassör                        Karin Nilsson 2020 - 2021 

Vice ordförande       Monica Gustavsson 2020 - 2021 

Ledamöter                 Leif Johansson 2021 - 2022 

”        Ulla Gunnarsson 2020 - 2021 

”        Inger Andersson 2020 - 2021 

 

Suppleanter              Leif Ceder                                 2021 

”                                  Margareta Bodmar       2021                

”                                  Maria Zuban, nyval                 2021 

 

Revisorer                   Sven Svensson                         2021  

                                     Johnny Eriksson                      2021 

Revisorssuppl            Per Svengren                           2021 

                                     Ingvor Johansson                   2020 

Valberedning            Astrid Johansson smk,           2021 

                                     Ragnar Ljunggren                   2021 

                                     Ann-Margret Meijer              2021 

 

Medlemmar    

Antalet medlemmar var vid årets början 551 och vid årets slut 506. 

Styrelsemöte 

På grund av Corona-pandemin har föreningens verksamhet under våren skurits ner vad gäller 

medlemsträffar men föreningen har kunnat ha styrelsemöte enlig plan onsdagen före den 
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sista måndagen i månaden. 

Styrelsen har haft 10 protokollförda styrelsemöte i Söndrums Folkets Hus, mycket bra lokaler. 

Möteslokal för medlemsträffar 

Renoveringen av Staffanssalen i Söndrum som skulle startat våren 2020 har av förklarliga skäl 

dragit ut på tiden. I sökandet efter lokal har PRO Söndrum gjort en överenskommelse med 

Kornhillskyrkan på Vallås att få disponera deras Café för våra medlemsträffar under 2022. 

Detta är en utmärkt lösning då caféet erbjuder 200 sittplatser vid bord, bra ljud och ljus, kök i 

anslutning till cafélokalen, bra bussförbindelse nr 5 och bra med p-platser. Styrelsen hoppas 

att vi vid behov kan förlänga denna överenskommelse. 

Årsmöte avseende 2020  

2021 08 30. Ett försenat Årsmöte hölls i Kornhillskyrkans café på Vallås där 124 medlemmar 

fick ta del av traditionella mötesförhandlingar och val. Till ordförande omvaldes Per Meijer 

och delar av styrelsen enligt ovan. Men mest uppskattat var sång, musik och en musikquiz av 

Nicola. Kaffe, kaka och lotteri.  

Medlemsträffar  

Planerat årsmöte 2021 01 25; Medlemsträffar 2021 01 26, 2021 03 29, 2021 04 26, 2021 05 31 

och 2021 09 06; Medlemslunchen på Restaurang Tylöhus; Besök på Sjöräddningen i Grötvik 

2021 05 15;   

1 Maj i Rörvik, fick alla ställas in på grund av Coronavirusets härjningar. 

2021 08 17 Grillad korv och tipsrunda i Rörvik och som alltid mycket uppskattat. 

2021 10 04 Medlemsträff med inbjuden Håkan Jonsson, läkare, maratonlöpare samt 

engagerad i verksamheten ”Låt fler få fylla fem” bland fattiga barn i Sydafrika. Ett mycket 

uppskattat föredrag med bildspel från maratonlopp på jordens alla kontinenter och arbetet i 

kåkstäderna kring Kapstaden och i detta arbetet fått träffa många av världens mest kända 

personer, bland andra Moder Teresa.  

Höstmöte 

2021 11 22 hölls Höstmöte i Kornhillskyrkan och ordförande Per Meijer hälsade alla 

medlemmar och tre nya medlemmar välkomna. Ett speciellt välkommen till Edward C 

Johansson som sjöng och spelade. 

Verksamhetsplanen för 2022 och förslag till budget för 2022 godkändes. Det innebar att 

höstmötet  

beslutat godkänna en ökning av medlemsavgiften till 40 kr per medlem och år samt en kaffe- 

och mötesavgift på 40 kr per medlem och medlemsträff. 

Efter kaffe, lussekatt och pepparkaka, ljuv sång och musik av Edward samt lotteri med många 

vinster tackade ordförande alla deltagare och förklarade höstmötet avslutat. 

Övriga medlemsaktiviteter 

Föreningens mest frekventa friskvårdsaktivitet har varit boulen, som verkligen kom igång 

under sommaren och hösten. Bouleträningarna i Stenhuggeriet har genomförts varje vecka 

med flest deltagare under måndagar och tisdagar. Föreningen har också deltagit med två lag i 

distriktets enkelserie i boule. Varje lag, som består av 12 spelare och 2 reserver, spelade 7 

matcher. Lag 1 kom på 2:a plats i serie 1 och lag 2 kom på 5:e plats i serie 2. Uppskattningsvis 
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har föreningens aktiva bouleare varit med under träningar/tävlingar ca 700 gånger – fördelade 

främst under sommaren och hösten. 

Canasta, gymnastik i Folkets hus och stavgång/promenader har också varit populära 

friskvårdsaktiviteter. I canastan antecknades att ca 25 medlemmar deltagit under 15 

speldagar, totalt 390 deltagare.  

I gymnastiken har ca 25 medlemmar deltagit i 12 pass, totalt 235 och i stavgång/promenader 

7-10 medlemmar deltagit under 10 promenader, totalt 90 deltagare. 

2021 08 25 – 26 reste 32 medlemmar i PRO Söndrum till Växjö för en härlig lunch vid 

Växjösjön för att därefter åka till Hönsalottas Luffarmuseum öster om Växjö. Övernattning på 

Kosta Glashotell, därefter Karlshamn med punchens historia och avslut med lunch i Vittsjö. En 

mycket uppskattad och minnesvärd resa. 

Från den torsdagen den 3 juni har medlemmar från PRO Söndrum spontant samlats var 

torsdag i trädgården till Söndrums Hembygdsgård. Under 20 torsdagsträffar samlades totalt 

350 deltagare för trevligt umgänge med medhavd fika, quiz och samtal om allt mellan himmel 

och jord. Stort tack till Söndrums Hembygdsförening. 

2021 11 12 besökte 40 medlemmar Glada Änkan på Nöjesteatern i Malmö. Franz Lehars 

operett blev en upplevelse utöver det vanliga. Kärlekens eviga strid mellan den glada och 

förtjusande änkan Hanna Glawari och den motsträvige Greve Danilo ställs på sin spets, skall 

dom finna varandra till slut.  

Harald och Hemsida, medlemskommunikation och representation 

Det nya medlemssystemet Harald har underlättat arbetet kring medlemsregistrering och 

kommunikation till medlemmarna. Här har Hemsidan en mycket viktig roll, det är där 

medlemmarna kan hämta uppgifter om i stort allt som gäller föreningens verksamhet men 

också i frågor som är viktiga för den äldre delen av vår befolkning. 

PRO Samorganisationen har utbildning i medlemssystemet Harald och användning av 

Hemsidan. 

ABF erbjuder studiecirklar i datakunskap, bland annat om det som står i nästa stycke. 

Mejladress, mobil-nummer och Mobilt BankID är viktiga delar av vår vardag, närmast villkor 

för att vi skall kunna klara av livets vedermödor. Söka och ta del av information och för 

kontakt med föreningar, institutioner och myndigheter, t ex 1177, banker och bankkonto, 

skatteverket, pensionsmyndigheten, försäkringskassan m fl. PRO Söndrums kontaktpersoner i 

dessa frågor är 

Karin Nilsson, kassör,  karinnilssonse@yahoo.se och Rolf Johansson, dataansvarig, 

rolfast@telia.com.  

PROpensionären är PRO:s medlemstidning och där finns svar på nästan alla frågor som man 

möter som pensionär, t ex ekonomi & pension, juridik, hälsa, film, tv, böcker, kultur mm. 

PRO Söndrum har varit representerade i PRO Halland, PRO Samorganisationen Halmstad, 

Kommunala pensionärsrådet KPR, ABF Halland samt Hallands Bildningsförbund. 

 

mailto:karinnilssonse@yahoo.se
mailto:rolfast@telia.com
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Föreningens övriga funktionärer 

Värdinna  Mona Persson 

Kaffekommitté Eva Håkansson, Ulla Gunnarsson, Mona Johansson, 

                                                Ingvor Johansson, Maud Gunnarsson, Maria Zuban 

Studieorganisatör Monica Gustavsson 

Kulturombud  Inger Andersson 

Resekommitté Leif Johansson, Margareta Johansson 

Studieorganisatör Monica Gustavsson 

Medlemsansvarig Karin Nilsson, Rolf Johansson 

Webbansvariga Rolf Johansson, Marianne Svensson 

KPR-ombud  Maud Gunnarsson 

 

Ombud till PRO-distriktets årsmöte 2021 Utses av styrelsen 

Ombud till PRO Samorganisationens årsmöte 2021   Utses av styrelsen 

 

Försäkringsombud Karin Nilsson 

Boule o Trafikombud Rolf Johansson 

Konsument o kontaktombud   Ulla Gunnarsson 

Friskvård o gymnastik Birgitta Karlsson, Maria Zuban 

Canasta  Mari-Ann Karlsson 

Valberedning  Astrid Johansson, smk, Ann-Margret Meijer, Ragnar Ljunggren 

Avtackningar 

Följande avtackades för sina insatser i PRO Söndrum 

Rolf Johansson, årsmötesordförande 2021   

Gun Stanell Holmberg, ersättare i styrelsen, Christer Borglin, medlemsansvarig 

Anne Eklund, kaffekommittén, Rolf Törnqvist, revisor, Per Helgotsson, revisor  

Slutord 

I slutordet 2020 spåddes att Covid-virusets verkningar nog skulle dröja kvar en bit in på 2021. 

Men inte anade vi att det första Coronaviruset Alfa skulle följas av flera, nu senast av 

Omikron,  

och vi får se hur utvecklingen kommer att påverka vår verksamhet.  

Under årets sista dagar har det tråkigt nog kommit besked om att omikron breder ut sig även i 

Sverige och från Folkhälsomyndigheten har kommit nya riktlinjer att gälla från den 23 

december. Om beskedet att max 50 personer inomhus vid årsmöten gäller för PRO eller bara 

för idrottsevenemang får klaras ut. 

Styrelsen har dock för avsikt att, med hänsyn till pandemins utveckling och myndigheternas 

beslut, planera för ett verksamhetsår fyllt av aktiviteter. 

Styrelsen vill tacka alla medlemmar och funktionärer för de viktiga insatser som ni gjort inom 

våra olika aktivitetsområden. 

Styrelsen vill slutligen tacka för förtroendet att leda PRO Söndrum, en förening med lång 

historia, mycket samlad kunskap och en fin och varm medlemsverksamhet. 
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Söndrum 28 mars 2022 

 

…………………………………………….          …………………………………………       ……………………………………… 

Ordf Per Meijer                                   V ordf Monica Gustavsson         Kassör Karin Nilsson 

 

…………………………………………….          …………………………………………      ………………………………………….. 

Sekr Ann-Margret Meijer                  Ledamot Leif Johansson              Ledamot Ulla Gunnarsson 

 

……………………………………………. 

Ledamot Inger Andersson 


