PRO SKANÖR-FALSTERBO
VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2020
I början av året avled styrelsens ordförande Lars Ekblad hastigt. Han lämnade ett stort tomrum efter sig. Ulla-Britt Börjesson
accepterade uppdraget som tillförordnad ordförande fram till årsmötet 2021.
2020 blev ett annorlunda år. De första 2-3 månaderna kunde vi genomföra planerade aktiviteter på Bäckagården. Bland annat hade vi
besök av kocken Tareq Taylor som engagerat berättade om sin familjs bakgrund, sitt liv och sitt liv som kock.
Redan i mars tvingades vi trappa ned för att några veckor senare helt lägga ner all verksamhet tills vidare i och med att vi inte längre
hade tillgång till några möteslokaler. Vi blev utestängda från Bäckagården med hänsyn till de på hemmet boende äldre gästerna.
Årsmötet i mars tvingades vi ställa in.
Under sommaren beslöt Förbundsstyrelsen att via dispensändring i stadgarna göra det möjligt för lokal förening att hålla årsmöte utan
närvarande föreningsmedlemmar.
En s.k. Per Capsulam - omröstning gjordes därför i september 2020 varvid styrelsens ledamöter via email godkände alla sedvanliga
årsmötesdokument för 2019:
- Verksamhetsberättelse
- Resultat- o Balansräkning
- Revisionsberättelse
- Valberedningens förslag för året 2020
- Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.
Antal medlemmar var 201 personer vid utgången av år 2020.
Ekonomi: Beträffande föreningens ekonomi per 31/12 2020 hänvisas till separat Balans- och Resultaträkning för 2020.
Mandat: Styrelseledamöter, revisorer och valberedning, som valdes 2019, har under 2020 suttit kvar på oförändrade mandat fram till
årsmötet 2021.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning
Tillförordnad Ordförande
Ulla-Britt Börjesson
Kassör
Kerstin Moberg
Sekreterare
Birgitta Ericson Erch
IT ansvarig/redaktör
Bengt Lundberg
Studieorganisatör
Birgitta Cederholm
Styrelseledamot
Marie Louise Sjögren
Styrelsen har under året haft 5 protokollförda möten inklusive konstituering samt 2 månadsmöten och lottdragning 100-lotteriet 8/9.
Revisorer
Jan Engvall och Bertil Björck
Revisorsuppleant
Anette Wiberg
Kommittéverksamheten
Har varit inställd
Lotterier
Bengt Ericson
Valberedning
Bengt Ericson - sammankallande, Gunvor Rosén, Börje Nerheden
Äldreombud
Birgitta Ericson Erch är utsedd av Vellinge kommun som äldreombud för Skanör-Falsterbo
Representation
Vid Kommunala Pensionsrådets (KPR) sammanträden har föreningen företrätts av Birgitta Ericson
Erch, ordinarie ledamot och Ulla-Britt Börjesson, suppleant. Birgitta Ericsson Erch har varit
föreningens företrädare i AU (KPR) och ordförande i referensgruppen
Höstmöte ska enligt stadgarna hållas senast i november. Vi kunde av Coronaskäl inte genomföra ett sådant medlemsmöte för att
fastställa verksamhetsplan, budget och årsavgift för 2021.
”Höstmötesbeslut inför 2021”: Styrelsen genomförde därför ytterligare en Per Capsulam - omröstning i oktober och fastställde då
Verksamhets- och aktivitetsplan för 2021 och årsavgift till vår lokala förening till 75 kr för 2021 (= oförändrad lokal avgift). Tillkommer
årsavgift till förbund och distrikt på sammanlagt 240 kr.
Möten hösten 2020 Förhoppningen var att vi skulle kunna hålla medlemsmöten under hösten men så blev av pandemiskäl inte fallet.
Vi har nu fokus på att, om Coronapandemin kan stoppas, ska kunna återuppta sedvanlig mötesverksamhet från och med hösten 2021.
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