PRO SKANÖR-FALSTERBO PENSIONÄRSFÖRENING
VERKSAMHET- OCH AKTIVITETSPLAN 2021
STADGARNA: Medlemsmöte i november (Höstmöte) skall behandla styrelsens förslag till verksamhetsplan och
budget samt fastställa föreningsavgift för det kommande året.
På grund av Corona-pandemin blir det inget Höstmöte 2020 där medlemmarna beslutar om Verksamhetsplan,
Budget och Årsavgift för 2021!
Styrelsen kommer därför att fatta nödvändiga beslut inom ramen för Per Capsulam-metoden. Information om vad
styrelsen beslutat kommer att delges medlemmarna i Vårlöken 2021.
På grund av osäkerheten kring hur Corona-pandemin utvecklas, måste styrelsens beslut betraktas som preliminära.

ÅRSAVGIFT
Består av 3 delar: central avgift 190 kr + distriktsavgift 50 kr + avgift till lokal förening 75 kr.
Styrelsen föreslår att vi behåller vår lokala avgift 75 kr. Och vi utgår från att Riks- och distrikt inte ändrar sina
avgifter. Om så blir fallet blir den totala årsavgiften för 2021 oförändrat 315 kr per år.

STYRELSENS FÖRSLAG: AKTIVITETER VÅR OCH HÖST 2021
Aktivitet/Lokal

+75

1. Biljard- tävling på Bäckagården
2. Söndagsbiljard på Bäckagården, nybörjare välkomna
3. Boule i samverkan med bouleföreningen
4. Canasta på Bäckagården, intresserade välkomna!
5. Läsecirkel
6. Målargruppen på Bäckagården, damer och herrar
7. Resor 1 dagars
8. Resor 2 dagars
9. Teater
10. Månadsmöte och Trivselträffar med underhållning på
Bäckagården sista måndagen varje månad kl 15 (ej majjuli samt dec)
11. Vårfest med underhållning och julmingel i december
12. Zumba

A-ch
A-ch
A-ch

A-ch
A-ch

Vår och Höst
Spel måndag o torsdag eftermiddag
Spel söndagar kl 11 - 12
Samma som under 2020
Måndagar kl 10 - 13
Samma som under 2019
Tisdagar kl 09.30 - 12.30
Särskild planering
Särskild planering
Särskild planering

Särskild planering
Torsdagar 16.00 på St Knut.

+75 A-ch = medlem 75 år eller äldre, kan använda "Aktivitetschecken" som betalning/delbetalning för
aktivitetsdeltagande (om kommunen delar ut Aktivitetscheckar år 2021)
Detaljplaner redovisas preliminärt i januari 2021.
Ovanstående Aktivitetsplan är mycket preliminär och kan komma att ändras beroende på hur och när Coronapandemin förändras.
Styrelsen hoppas naturligtvis att vi 2021 kommer att få tillgång till lokaler på Bäckagården.
Skanör-Falsterbo 2020-09-24
Ulla-Britt Börjesson
Tillförordnad ordförande
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