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2000 På årsmötet omvaldes Erik Boij till ordf. och Sven Henriksson till sekr. 
till styrelsesuppleanter omvaldes Folke Persson, samt nyvaldes Bengt 
Mellberg och Inga Petersson, i övrigt inga stora förändringar mer än att Folke 
Persson invaldes i valberedningen. Under detta år kunde förmärkas en tydlig 
ökning av antalet besökare på medlems-mötena. Endast någon dag efter 
invigningen av Öresundsbron, gjordes en bussresa över densamma till 
Köge. Två längre bussresor företogs, en till Åland samt en till Östergötland, 
både föregångna av studiecirklar i respektive ämne. Även utfärd i egna bilar 
till Dalby Kyrka och Vallåkra stenkärlsfabrik företogs. 

Föreningen fick diplom för förtjänstfulla insatser i medlemsvärvning / 
medlemsvård. Styrelsen kallade kontaktombuden för Kontakt och Väntjänst 
till en gemensam träff, där en mycket genomarbetad plan låg som grund, 
starten på denna viktiga verksamhet berörde strategier, mål, aktiviteter, 
organisation m.m. Minnesanteckning finns. Clarie Andersson väljs som 
ansvarig för Kontakt och väntjänst. Ingmar Zäll avtackades som 
Stadsdelschef, Lennart Olsson och Sven Henriksson representerade PRO-
Oxie vid uppvaktningen. 

Akut kris uppstår hos tidningen Arbetet, och PRO-Oxie gör ett kraftigt 
uttalande mot den planerade nerläggningen av tidningen. Föreningens 
medlemsavtal överstiger 200 sycken detta år. Från PRO-kongressen kan 
noteras att näringsminister Björn Rosengren i tal där försäkrat att Posten ska 
bli bättre inte sämre som ryktats!! Valberedningens fortsatta arbete 
reglerades noggrant i styrelsebeslut. 

Julfest avhölls i ordinarie möteslokalen på Marietorp, den måste maximeras 
till 70 personer beroende på lokalens bestämmelser, vilket orsakade en del 
protester. 

2001. Efter anmälan från anhörig till en av våra medlemmar att vi var för 
många på våra möten, beslöt brandmyndigheten klassa om lokalen till max 
60 personer vilket omöjliggjorde fortsatt mötesverksamhet i synnerhet som 
tillströmningen tenderade att öka på sammankomsterna. Den enda lokal i 
Oxie som uppfyllde våra krav var stora salen i Församlingsgården, varför 
man tvingades återvända dit, trots mycket hög hyra, c:a 900 kr pr. gång. 
Årsavgiften höjs till 190 kr. delvis beroende på att RO höjt sin del av avgiften. 
Bingolotterna var fortfarande en mycket god inkomstkälla för föreningen och 
utlämnades numera på Medborgarkontoret. 

På Årsmötet 2001 valdes Berit Norstedt till Studieorganisatör, Carin Quick till 
kulturansvarig samt Gert Kristiansson, Irene Carlsen och Hjördis Larsson till 
lotterikommitté. Carin Quick adjungeras till styrelsen. Den 11 april firade 
föreningen sitt 40-årsjubileum i anrika Törringelunds restaurang. 
Arrangemanget är skildrat på annan plats på Hemsidan, och som bilaga till 
protokoll. Föreningen startar stavgång och boulespel som friskvårdssatsning. 
Minneslund på Oxie Kyrkogård initieras av vår förening. Årets 
Landskapsresa gick till Stockholm. 

Föreningarnas dag anordnas i Oxie och vår förening deltar med monter. 
Långköraren PRO-Skolan startar i S-lokalen på Oxie Centrum. Till Lokala 
Pensionärsrådet överlämnar styrelsen en inventering av PRO-Oxies 
lokalbehov. Julfest avhölls på Församlingsgården. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 På Årsmötet deltog 49 medlemmar, en hög siffra med tanke på det snökaos 
som rått och fortfarande rådde under mötet. Flera medlemmar var insnöade och 
oförmögna att över huvud taget lämna sitt hem. Bengt Mellberg valdes till ny 
ordf. och Marianne Oros till ny sekr. Inger Svensson och Bo Nissen nyvaldes till 
styrelsesuppleanter, i lokala Pensionärsrådet ersatte Clarie Andersson Margit Palm. 
Redan på nästa möte i mars hade man 97 st. besökande. Tingdammsskolan gjorde 
en enträgen framstöt för att få pensionärer till klassmormor. respektive klassfarfar. 
Kyrkoherde Lennart Hansson visade upp skiss på tilltänkta Minneslunden i Oxie. 

En populär Landskapsresa gick till Bohuslän. Maxtaxa i äldrevården, samt 
högkostnadsskydd för pensionärers tandvård införs.  En extra dragning på 
Bingolotternas nitar verkställs på mötena, detta för att stimulera det avtagande 
intresset för lotteriet. Beslut om central uppbörd av medlemsavgiften.  

En nygammal sånggrupp startar med Stefan Linde som instruktör. 

 

Efter överenskommelse med S-föreningen avhålls styrelsemötena i deras lokal. PRO 
firar sitt 60-årsjubileum på Europaporten i Malmö. Julfest med Luciatåg, dans och 
mycket god mat, i Församlingsgården, 94 st. deltog. 

2003 På årsmötet  blev det ytterst små förändringar beträffande valen, nyvald revisor 
efter Karl Johansson blev Wivi Ahlberg med Solvig Ahlstein och Siv Nilsson som 
suppleanter. Efter Postens nerläggning, läggs även Svensk Kassaservice ner i Oxie. 
Lena Larsson anställs som ny Ombudsman i PRO-Skåne. Landskapsresan på 7 
dagar går till Hälsingland. PRO-Skolan skriver 11 motioner till Kongressen, samt 4 
skrivelser till myndigheter. Medlemsmötet godkände alla till att sändas vidare. 



 

Bland övriga studiecirklar startades detta år en EMU-cirkel med 15 deltagare. 
Rundvandring i Gamla Malmö med Marianne Oros som guide. Föreningen nominerar 
Bengt Mellberg som vårt ombud till den kommande kongressen.  PRO-Skolan 
avslutar den planerade verksamheten efter 6 terminer. Julfest 2003 med dans och 
små Lucior och tomtar från Byängens förskola. 

2004 Årsmötet var som vanligt de senaste åren väl förberett av både styrelsen, och 
inte minst valberedningen, vilket borgar för att de många valen går snabbt och 
smidigt. Margit Palm utsågs som så många gånger tidigare till att leda även detta 
årsmötesförhandlingar på sitt erfarna och eleganta sätt. De flesta namnen på tunga 
uppdrag återvaldes, men som fyllnadsval på 1 år till Studieorganisatör valdes Ingvar 
Densfelt, och Sten Ove Davidsson nyvaldes till styrelsesuppleant efter Inger 
Svensson, och Berit Persson valdes som ansvarig i lotterikommittén. 

Ytterligare 4 kommittéer utsågs med vardera 3 ledamöter, där en från styrelsen i 
varje ingår som ansvarig, det är Kulturkommitté, Studiekommitté, Programkommitté 
och Medlemsvärvningskommitté. På försök införs ett aktivitetsbidrag, vilket får till följd 
att alla föreningens aktiviteter anmäls av ansvarig till PRO-Sam, vad gäller antalet 
deltagare. PRO-Oxie startar egen Hemsida, Webbmästare Sven-Eric Nygren, som 
även adjungeras till styrelsen. Man startar även egen tidning, kallad PROfilen, med 
Ingvar Densfelt som Redaktör. 

Styrelsesuppleanten Bo Nissen omkommer genom olyckshändelse. 

Harry Nilsson nyvald ordf. i PRO-Skåne, samt som ny studieorganisatör Torsten 
Sonesson. 17 st. studiecirklar pågår eller planeras i föreningen, helt säkert nytt 
rekord, PRO-Skolan startar ånyo under ledning av Lennart Olsson, men i något 
annorlunda tappning. I samband med aktionen "Rädda Apoteken" framträdde vår 
sångkör utanför Apoteket, namninsamlingen gav 200 underskrifter. Sångkören 
framträdde även vid Bomässan i Oxie, där föreningen hade eget stånd på torget om 
sin verksamhet, och där man även kunde prova på boulespel. 

Nyblivna pensionärer inbjuds till en träff i Gula Skolan. Årets landskapsresa gick till 
de gamla Hansastäderna i norra Tyskland. En mångårig stöttepelare i vår förening, 
Margit Palm, avlider. Kongressen genomförs och Lars Wettergren väljs till ny ordf. 
våra motioner blir så välvilligt behandlade att endast en av dem avslås. På grund av 
att RO och PRO-Sam kraftigt höjt sina avgifter, tvingas PRO-Oxie höja sin 
medlemsavgift till 250 kr. 

Efter ett gemensamt möte med företrädare för S-Föreningen, utsågs Bengt Mellberg 
och Susanne Jönsson att författa en skrivelse till Stadsdelsförvaltningen om att äldre 
ska kunna integreras med skolelever, i bakgrunden skymtar möjligheten att kunna 
disponera en f.n. tom lokal i Oxivångsskolan. Julfest med jultallrik, dans och Luciatåg 
från Oxievångs dagis, samt vår sånggrupp. Antalet mötesbesökare ökade stadigt för 
att kulminera med 107 st. 

2005 Årsmötet  leddes av Erik Boij, och till ny kassör valdes Gunn Brandin och som 
styrelsesuppleant Henry Sjöman, revisor fyllnadsval på Siv Nilsson, 
konsumentinformatör Daisy Zantesson nyval, samt i valberedningen nyval på Arne 
Rosberg och Ingrid Gullstrand med Berit Norstedt och Lennart Olsson som 
suppleanter. Föreningens medlemsantal har ständigt stigit och närmar sig nu 300 st. 
Ett uttalande från föreningen om missnöje med den aviserade omläggningen av 
busstrafik. 

Veteranen Karl Johansson har gjort till en tradition att under en lång följd av 
årsmöten, tacka främst styrelsen men även alla övriga som under det gångna året på 
olika sätt hjälpt till att göra föreningen framgångsrik, så även i år. 



 
 

Avslutningsvis kan sägas att Verksamhetsplaner, Verksamhetsberättelser, 
Dagordningar, Protokoll, Budget och Ekonomiska redogörelser, samt överläggningar 
med Kontaktombuden, under senare år redovisats ytterst noggrant och är av mycket 
hög klass, samt att möten och sammankomster varit synnerligen väl förberedda och 
genomförts på ett föredömligt sätt. 

Som en röd tråd genom alla åren löper ett ständigt bekymmer för lokaler, både vad 
gäller tillgänglighet och pris, något som ännu inte är löst helt tillfredsställande. Flera 
andra frågor återkommer också men i lite olika former beroende på förutsättningarna. 

Här slutade den historiska sammanställningen av det viktigaste som tilldragit sig i 
Föreningen, men Sven Henriksson har uppmanats att fortsätta arbetet med åren 
2005 t.o.m. Årsmötet 2008, och här kommer ett försök till detta! 

Under år 2005 tvingades vår förre ordförande Erik Boij avsäga sig alla sina talrika 
uppdrag inom PRO-organisationen av hälsoskäl. 

Ett antal bussresor har företagits under året: 

Till Bjärehalvön. 
Landskapsresan gick till Västergötland. 
Den traditionella resan till Fredriksdalsteatern. 
Till Lilla Rödde med omgivningar. 

Studiebesök i Wowragården, Dockmuseet, Klågerups slott, SMHI samt Danisco i 
Arlöv. 

Teaterbesök med mera: Arlövsrevyn, PRO Svedala, Vårträffen i Törringelund, 
Höstfest PRO Svedala. Höstkonsert Konserthuset, Textilutställning i Ystad, 
Adventskonsert i Maria Kyrka. 

På ett infomöte kåserade Statarmuseets chef Barbro Franckie. 

I följande ämnen har vi haft studiecirklar. Språkcirklar i Engelska och Tyska, 
Landskapscirkel Västergötland på Våren och Danmark på Hösten, PRO-Skolan, 
Vardagsjuridik, Matlagning för Herrar, Läsecirkel, Pärlbroderi och Sångcirkel. 

I Lokala Pensionärsrådet ersattes Erik Boij av Lennart Olsson. 

PRO använder S-lokalen i allt högre utsträckning till styrelsemöten och studiecirklar 
och beslutar erlägga 700 kr. pr. Månad i hyra. 

Inför 2006 nominerades följande till Lokala Pensionärsrådet: 

Ordinarie Ledamöter: Lennart Olsson, Torsten Nilsson och Arne Rosberg. 
Till Ersättare: Gunn Brandin, Sture Sjöberg och Hjördis Larsson. 

2006. Vid Årsmötet meddelades att vår Friskvårdsledare Folke Persson avlidit, 
tillsammans med ytterliggare 4 av våra medlemmar. 
Årsmötet leddes av Erik Boij med Sven Henriksson som mötessekreterare. 
Något överraskande föreslogs en fördubbling av arvodena som därigenom uppgick 
till 13 800 kr. 

Bengt Mellberg omvaldes enhälligt till Ordförande i ytterliggare 2 år. 
Marita Nygren Nyvaldes till Sekreterare på 2 år. 
Till suppleanter i Styrelsen på 1 år Nyvaldes Carin Quick och Tyyne Mattsson. 
I övrigt inga stora förändringar i valen utom att vi fick en helt ny Lotterikommitté. 



 

Vår eminenta sångkör skötte underhållningen, medan vi andra inmundigade 
fastlagsbulle. 

Mötet beslöt utse Syster Mårtensson och Karl Johansson till Hedersmedlemmar då 
båda har mer än 30 års oavbrutet medlemskap. 
Marianne Oros avtackades efter att i 4 år innehaft Sekreteraruppdraget, de som haft 
uppdraget i Lotterikommittén ävenledes. 
I september valdes en Friskvårdskommitté, bestående av Hjördis Larsson, Irene 
Carlsen, Jan Landin, Gert Kristiansson och Allan Malm, med Jan Landin som 
rapportör och sammankallande. 

PRO-Oxie fick möjligheten, att till Stadsdelsförvaltningen framföra förslag var 
parkbänkar lämpligast bör utplaceras.   

Under 2006 har medlemsantalet ökat med 68, till 345. 
Besökarantalet på medlemsmötena ligger snarare över än under 90-strecket. 

Studiebesök: Danisco, Arlöv, Islamic Center, Spillepengen, Jakriborg, Guidad tur i 
gamla Malmö, Johannamuseet och Teatermuseet. 

Teaterbesök o.dyl. : Arlövsrevyn, Teater Augusten, Vårträff i Svedala, Vårträff i 
Törringelund, Dans i Svedala, Spårvägens Höstkonsert samt Julshow på Restaurang 
Glasklart 

Bussresor: till Bornholm, 4 dagars till södra Jylland, Fredriksdalsteatern och Osby 
med ”Svarta Bergen” 

I övrigt Dressinåkning samt Flotten i Malmö Kanaler. 

Följande studiecirklar har avverkat: Seniordans, Tyska, Landskap på våren Danmark, 
och hösten Dalsland, Stoppa Stroke, Läsecirkel, Pärlbroderi, Mobilär, 
Akvarellmålning, Diskussionsgrupp, Data, Sånggrupp samt utbildning av 
Styrelseledamöter. 

Informationsmöte där Socialkommunalrådet  Birgitta Nilsson talade om vård och 
omsorg. 

2007. På Årsmötet  gjordes en del ommöbleringar på förtroendeposter, men Gunn 
Brandin omvaldes till Kassör på 2 år. 
Kerstin Borgström nyvaldes till Studieorganisatör på 2 år, samt utsågs dessutom till 
vice Ordförande i föreningen. 
Sten-Ove Davidsson tog steget upp som ordinarie Styrelseledamot på 2 år. 
Inger Svensson invaldes som Styrelsesuppleant på 1 år. 
Genom valet av Sven-Eric Nygren till Revisor på 2 år, återupprättades förtroendet för 
detta viktiga uppdrag. 
Resekommittén upphörde och ingick i Kulturkommittén. 
Ny ansvarig för PRO-kontakt blev Inger Nilsson. 
Beteckningen Kontaktombud ändrades till Servicegrupp, för undvikande av 
sammanblandning. 
Nyvald ansvarig för Lotterikommittén blev Siv Fogelberg. 

Vid den efterföljande avtackningen fick 3 verkliga trotjänare förutom blommor, även 
Oxienyckeln, nämligen Wiwi Ahlberg, Clarie Andersson och Ingvar Densfelt. 

Även i år leddes Årsmötet av Erik Boij med Sven Henriksson som mötessekreterare. 

 



 

Vid Augustimötet inträffade en dramatisk förändring i föreningen, Bengt Mellberg 
hade i god tid aviserat att han måste av hälsoskäl avgå i förtid. Fyllnadsval företogs 
på Augustimötet och Wilgot Quick valdes till ny Ordförande fram till Årsmötet 2008, 
samtidigt valdes han även till de uppdrag Mellberg tidigare innehaft, utom till  
Media kommittén, där vi i stället valde Sven Kruuse. Bengt Mellberg avtackades med 
en gåva från medlemmarna samt blommor, för sina många år i föreningens tjänst, 2 
år som Styrelsesuppleant och nästan 6 år som Ordförande. 

En Fiskeklubb bildades i föreningen med Jarl Borgström som Ledare. 

Med Lennart Olssons inträde i lokala Pensionärsrådet, blev dess arbete känt på ett 
helt annat sätt, genom att han inte bara informerade på mötena, han skrev även 
uttömmande redogörelser på vår Hemsida. 

Hemsidan har under en följd av år på ett förträffligt sätt byggts upp huvudsakligen av 
Sven-Eric Nygren. 

Medlemsantalet ökade under året till 373 st. och mötesbesökare samt festdeltagare 
var snarare över än under 100-talet med 112 som rekord. 

Landskapsresan till Dalsland måste dock ställas in på grund av för få deltagare. 

Endagsresor har däremot företagits med buss till Vattenriket i Kristianstad, 
Fredriksdal och Operan i Köpenhamn. 

Studiebesök: Rexam, Casino Cosmopol, Jägersro, Chokladfabriken, Hasse & 
Tagemuseet, Bärnstensmuseet, Pålssonhuset och Posten på Borrgatan. 

Teaterbesök m.m. Arlövsrevyn, Dans i Svedala, Dans på Dannero, Teater Augusten, 
Spårvägens Höstkonsert och restaurang Glasklart. 

Många Studiecirklar har varit i gång och slutförts: Tyska nybörjare och fortsättning, 
Sånggrupp, Seniordans, Sittdans, Qigong, Läsecirkel, Pärlbroderi, Akvarellmålning, 
Diskussionscirkel, Diabetescirkel, Mobilär, Fiskegrupp, Rådslag, Landskapscirklar 
både Dalsland och Småland, samt Kinacirkel. Troligen nytt rekord i antal cirklar. 

2008. Årsmötet öppnades av vice Ordförande Kerstin Borgström som hälsade 112 
medlemmar välkomna, också nytt rekord i fråga om årsmötesdeltagare.Hon 
introducerade ett nytt inslag i Parentationen genom att tända ett gemensamt ljus för 
de 6 avlidna under året, samt läste upp deras namn. 
Nära nog en tradition har utvecklats på årsmötena, genom att Erik Boij väljs till att 
leda förhandlingarna med Sven Henriksson som mötessekreterare, vår sånggrupp 
står för underhållningen och medlemmarna inmundigar Fastlagsbulle. 

För ovanlighetens skull presenterade kassören ett underskott på 11174 kr. för det 
gångna året, en summa som med tanke på den omfattande verksamheten ändå 
måste betecknas som blygsam. Dock aviserade revisorerna hårda 
besparingsåtgärder framöver. 

Vid valen omvaldes Wilgot Quick till ordförande för 2 år. 
Likaledes omvaldes Marita Nygren till sekreterare för 2 år. 
Som revisor på 2 år nyvaldes Lennart Mörnhag och Inga-Britt Andersson nyvaldes 
som revisorssuppleant på 1 år. 
Även i valberedningen vidtogs viss ommöblering genom att Inga-Britt Andersson 
Nyvaldes som ordinarie ledamot, och Gunn Brandin Nyvaldes som ersättare. 
 
 
 



 
 
I Friskvårdskommittén utfördes en rockad genom att Jan Landin nu blev samordnare 
och Hjördis Larsson ansvarig för kommittén. Eron Runström valdes till ansvarigt 
Trafikombud. 
Inom den viktiga PRO-Kontaktverksamheten företogs en verklig omvälvning på 
grund av att den föregående organisationen av olika skäl inte fungerat 
tillfredsställande. 
Nu delades Oxie upp i geografiska delar, bestående av de 15 redan existerande 
Postnummerområdena, med minst ett ombud i varje område. Detta resulterade i 22 
ombud med Bibbi Kruuse som ansvarig. 
En Festkommitté valdes innehållande 7 ledamöter med Åke Nilsson som ansvarig. 
Ny Webbansvarig blev Jan Landin. 
 
Avtackning av dem som inte längre kvarstod på sina förtroendeposter vidtog, det var 
Siv Nilsson, Ingrid Gullstrand, Inger Nilsson, Clarie Andersson och Gert 
Kristiansson. 
  
2009 Årsmötet öppnades av ordf Wilgot Quick, som hälsade 118 medlemmar 
välkomna. 
Wilgot omvaldes till ordf, men på posten kassör blev det ändring. Gunn Brandin 
tackade för sig, och istället valdes Jan Landin. Gunn kvarstår i styrelsen och blev 
medlemsansvarig. Ny studieorganisatör och vice ordf blev Bibbi Kruuse som 
efterträdde Kerstin Borgström. 
Sven Kruuse nyvaldes som webbredaktör. 
Underhållning på årsmötet var traditionsenligt vår egen sånggrupp, som fick starka 
applåder efter sitt fina framträdande. 
 
Mötesprogrammen under året var en blandad kompott. Januarimötet var välbesökt 
med 126 medlemmar. Efter mötesförhandlingarna hälsades Eva Johansson 
välkommen. Hon ska leda en ny cirkel i Linedance. Medlemmarna var inte nödbedda 
att prova på dansen. Många antecknade sig på listan för Linedance. 
Oftast var det underhållning i form av musikframträdande på årets möte, men på okt-
mötet visades vackra höstkläder från Seniorshopen, och på nov-mötet informerade 
Göran Andersson om ”Hur blir våra skattepengar fördelade”. Julfest med julbord 
hölls på Församlingshemmet. 
 
Inte mindre än 12 st kulturarrangemang fanns att välja på under 2009. Bla: 
Flädergården i Vinslöv, Guidad visning av Malmö Opera och Hipp, Ärtsoppa på 
Jägersro. 
 
Resor: I Piratens spår….bussutflykt till Piratens hemtraktor i Österlen. Skagenresa 
en 4 dagars tur. 
Julmarknadsresa till Wapnö Slott. 
. 


