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Årsberättelse - RPG Västkustens Distrikt 
Verksamhetsåret 2017  
 
Inledning 
Trygghet, Värdighet, Omsorg, Trivsel och Välbefinnande är exempel på ord som är 
förknippade med ett gott liv. Detta gäller för hela livet, alltså även för dem som uppnått 
pensionsåldern. - De olika pensionärsorganisationerna vill verka för att detta inte skall 
glömmas bort. Bland dessa organisationer har RPG (Riksförbundet Pensionärsgemenskap) 
en viktig uppgift särskilt med tanke på att detta förbund har de kristna värderingarna som 
grund i allt sitt arbete. Därmed har man också en helhetssyn på människan såväl fysiskt 
som andligt. Detta återspeglas i det gångna årets programverksamhet och 
påverkansarbete. Här har våra lokala föreningar med dess ledare gjort ett mycket gott 
arbete som därmed gjort RPG känt och respekterat ute i samhället.  
 
Styrelsen 
Styrelsen har bestått av elva ledamöter: Ragne Fransson, Karl Gunnar Nordanstad, Hjördis 
Andersson, Per-Olof Klint, Sam Nodlycke, Leif Olzon, Birgitta Berghänel-Sikberger, Ann-
Marie Samuelsson, Sture Palmqvist, Birgitta Olsson, Stig Florén och Ingemar Nordieng 
(adjungerad för region Halland). 
De flesta styrelsemötena har hållits i Bifrostkyrkan i Mölndal, som välvilligt ställd lokaler 
gratis till förfogande, vilket vi är mycket tacksamma för. 
Under året har sju styrelsemöten hållits. Dessutom har AU och speciellt utsedda arbets-
grupper behandlat och förberett olika frågor inom styrelsens ansvarsområden.  Täta 
mailkontaktakter har också gjort att vissa frågor kunnat snabbehandlas och åtgärdas utan 
att ett ordinarie sammanträde behövt inväntas. Ett stort arbete har också nedlagts på att 
bearbeta och lämna synpunkter på de nya stadgarna som utarbetats för RPG. 
Utöver akuta och aktuella frågor som dykt upp har styrelsen haft den vid Årsmötet antagna 
Verksamhetsplanen som underlag vid allt arbete.  
I denna årsberättelse finns exempel på frågor som aktualiserats under året. 
 
RPG på riksnivå. 
Vid Riksstämman i Uppsala 2016 valdes Berndt Holgersson till förbundsordförande. Då han, 
endast efter ett halvår avled åtog sig vice ordföranden Monica Blomberg uppgiften att leda 
vårt förbund fram till Riksstämman 2018. Under året har hon utfört ett mycket gott arbete 
och har bl.a. varit ordförande i den arbetsgrupp som förberett pensionärsförbundens möten 
med regeringen. Expeditionsarbetet har letts av Direktor Eva B Henriksson tillsammans 
med administratör Mira G Delgado. De har varit föreningarna och distriktet behjälpliga på 
många sätt, samtidigt som de fortsatt med översynen av hela RPG:s organisationsmodell 
inklusive upprättandet av ett register för alla medlemmar i RPG. 
Under hösten hölls en Inspirations- och ledardag i Stockholm för alla distriktsledare. Från 
vårt distrikt deltog Ragne Fransson och Karl Gunnar Nordanstad. 
 
Föreningsarbetet 
Det centrala av det arbete som görs på vårt distrikt utförs i de lokala föreningarna. Våra 
föreningar ser olika ut. En del är "rena" RPG-föreningar medan andra är samarrangemang 
med församlingarnas övriga äldrearbete som dagledigträffar och liknande. Gemensamt är 
dock att många fina aktiviteter finns med i programutbudet. Vi har med glädje konstaterat att 
vårt distrikt är ledande när det gäller att presentera föreningarnas terminsprogram på RPG:s 
hemsida. Där kan vi få hjälp av varandra med programidéer. 
Under året har vi fortsatt att få föreningarna att arbeta mera målinriktat med de frågor som 
RPG är involverade i genom våra representanter i olika pensionärsråd eller intressegrupper. 
Detta arbete fortsätter vi med att utveckla. 
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Många föreningar har också ett gott samarbete med vårt studieförbund Bilda, som kan bidra 
med idéer och tjänster i vårt planeringsarbete med programverksamheten. Detta arbete kan 
varmt rekommenderas för alla våra föreningar. 
Medlemsutvecklingen 
Under året har två av våra föreningar upphört. Det är kommunföreningen i Halmstad och 
RPG-föreningen i Tuve. Vidare är Redbergskyrkans RPG inne i en process till förändring. Vi 
beklagar detta och vi vill försöka att bemöta detta med speciella insatser för att vi åter skall 
få ett fungerande RPG-arbete på dessa platser. 
Vårt distrikt hade vid årsskiftet 19 föreningar (3 i region Halland och 16 i region Västra 
Götaland).  Antalet redovisade medlemmar har minskat i förhållande till förra året. I dag har 
vi 1260 medlemmar, vilket är en minskning med c:a 200 jämfört med föregående år. Detta 
får vi se som en utmaning till att göra allt vi kan för att försöka få fler medlemmar inför 
framtiden. Från distriktsstyrelsen vill uppmuntra och stödja föreningar som är villiga att göra 
speciella satsningar för att få flera medlemmar. 
Satsningen på en projekttjänst med Conny Söder som speciell inspiratör kommer att 
fortsätta och intensifieras under detta år. 
Från styrelsens sida önskar vi få del av idéer och förslag från enskilda medlemmar eller 
föreningar som kan hjälpa oss att hitta vägar för att vår verksamhet skall upplevas som 
attraktiv för flera av dem som blivit pensionärer. 
 
Påverkansarbete 
Som tidigare år är vårt distrikt representerat i såväl Västra-Götalands regionens som i 
Hallands läns pensionärssamråd. Vidare har vi representanter i de kommunala 
pensionärsråd som finns inom vårt distrikt och där vi har verksamhet liksom i Konsument 
Göteborgs Seniorsamverkan. I alla dessa sammanhang samarbetar vi med de andra tre 
pensionärsorganisationerna PRO, SPF, och SKPF, som har en rikstäckande verksamhet. 
Detta samarbete är mycket betydelsefullt och RPG:s åsikter är väl respekterade. 
Vi kommer att fortsätta med att har speciella samlingar för dem, som är våra representanter 
i olika råd och samarbetsorgan och en speciell arbetsgrupp är tillsatt för att hjälpa till med 
att aktualisera frågor som vi kan driva från våra utgångspunkter.  
Vi stöder också aktivt allt det arbete, som görs för att få till stånd pensionärsråd i kommuner 
som saknar sådant. (Detta gäller speciellt Mölndal och Kungsbacka och i viss mån även 
Partille). 
 
Ekonomi 
Som framgår av bokslutet så är distriktets ekonomi god. Den budget som presenteras 
innebär att vi är beredda att använda en del av kapitalet för att förverkliga de satsningar 
som vi föreslår. Inom ramen för budgeten finns också möjligheter för distriktsstyrelsen att i 
likhet med föregående år, besluta om att bidra ekonomiskt, till vissa i förväg godkända 
projekt, där satsningar görs med inriktning på medlemsrekrytering. 
 
Arrangemang i distriktets regi 
Årshögtiden med Årsmöte hölls i Tullbrokyrkan i Falkenberg. Glädjande många (C:a 95 
personer deltog). Vanligt är annars att årsmötena hålls i Göteborgsregionen, där de flesta 
RPG-föreningarna finns. Årsmötesförhandlingarna leddes av Ragne Fransson som 
ordförande och Lennart Germundsson som vice ordförande och Britta Deminger Cederin 
som sekreterare. Styrelsen omvaldes även om antal styrelseledamöter reducerades från 12 
till 11 inklusive ordförande. Bertil Ödén avgick efter många års värdefullt arbete i styrelsen 
och han avtackades i samband med årsmötet. Programavdelningen som hölls efter lunchen 
leddes av Jann Krook på gitarr och munspel och Nils-Ingman Nilsson på fiol. Båda är RPG-
medlemmarna i Falkenberg. De båda framförde några av Walter Dicksons dikter som Jann 
Krook själv tonsatt. Inslaget blev mycket uppskattat. Vi känner stor tacksamhet till 
värdförsamlingen som genomförde alla de praktiska detaljerna kring årsmötet på ett 
föredömligt sätt. 
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Höstfesten hölls i Vallhamrakyrkan i Sävedalen med RPG-föreningen i Equmeniakyrkan i 
Sävedalen som inbjudare. Eftersom man ansåg att den egna kyrkans serveringslokaler var 
för små att ta emot distriktet så bad man att få låna grannkyrkan, som har en stor 
församlingsvåning. Det goda samarbetet som finns mellan de två församlingarna testades 
nu i praktiken, och arrangemanget blev mycket vällyckat. Det äkta paret Lisbeth och Thore 
Standar, som står i ledningen för Sävedalens RPG-förening, välkomsthälsade genom ett 
dialoganförande. Den inledande andakten hölls av förra japanmissionären Hjördis 
Andersson. 
Dagens föreläsare var David Lega, kommunalråd i Göteborgs kommun. 
Den oftast leende och glade David Lega rullade in på scenen i sin rullstol, som han är 
livstidsbunden till p.g.a. sitt handikapp. Han inledde med att presentera sig själv som 
personen David Lega och inte som den handikappade David Lega. Lika viktigt tyckte han att 
vi alla inte skulle presentera oss som pensionären den och den, utan vi är var och en 
personer och skall inte presenteras som en i ett kollektiv. I sitt föredrag betonade han sedan 
rätten vi har som människor att själva få bestämma som mycket som möjligt att det som 
tillhör vår vardag och vårt liv. På en fråga om vad han tyckte om värdet av de olika 
pensionärsrådens betydelse i regionerna och i kommunerna, så menade han att politikerna 
betecknade detta arbete som mycket viktigt. Vidare framhöll han också det viktiga arbete 
som de olika pensionärsorganisationerna bedriver. Speciellt tyckte han att den modell som 
RPG har av påverkan och gemenskap är mycket viktig i Sverige i dag.   
Efter lunchen följde en sång och musikavdelning som leddes av sångaren och musikern 
Dan Ådahl. Han presenterade sånger och texter som han själv skrivit och komponerat och 
som skildrade en del upplevelser av både mörker och ljus i hans eget liv. Programmet blev 
mycket uppskattat.En uppskattad höstfest som helhet trots det annorlunda arrangemanget. 
Distriktet har också varit med som utställare i Seniormässan som hölls i Göteborg den 14-
16 mars. Vi ser detta som ett viktigt tillfälle att föra ut information till allmänheten om vår 
pensionärsorganisation, som tyvärr är tämligen okänd för de allra flesta. RPG riks är med 
och uppmuntrar oss till att delta och ger också visst ekonomiskt stöd. 2018 års Seniormässa 
är dock förlagd till stilla veckan. Vi tycker inte det känns rätt att mitt i denna kyrkliga högtid 
delta i en utställningsmässa och vi har därför avböjt inbjudan att deltaga som utställare. 
 
Förslag till årsmötet 
Styrelsen föreslår årsmötet  
 att genomföra ett administrationsmöte i samband med höstfesten där budget och 
     verksamhetsplan för kommande år fastställes. (Detta under förutsättning att de nya  
    stadgarna godkänner detta förslag.) 
 att ingen medlemsavgift uttages till distriktet för år 2019 
 
Slutord 
Vi är tacksamma för förtroendet som visats oss att få utgöra styrelse för vårt distrikt 
och vi känner oss optimistiska, när vi ser på framtiden. Detta grundar vi bl.a. på 
vetskapen om att det görs ett fantastiskt fint arbete i de olika föreningarna. Vi vill därför 
uttala ett stort tack till alla er som arbetar i föreningarna med programuppläggning och 
med medlemsarbete.  
Vår förhoppning och slutönskan är att vi alla skall bli medvetna om, att vi har ett stort 
uppdrag att utföra. Vi har uppgiften att vara en pensionärsorganisation, som får vara 
med att understryka betydelsen av de kristna värdena i vår sekulariserade tid. Detta 
förpliktigar och utmanar oss! 
 
Göteborg i februari 
Ragne Fransson 



Västkustens distrikt 

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED VÄSTKUSTENS DISTRIKT AV 
RPG (org nr 802 502-3816) FRED 2018-03-23 KL 11.00 I 
EQUMENIAKYRKAN, UTMARKSVÄGEN 3, KUNGÄLV 

Närvarande: Styrelsens medlemmar Ragne Fransson (19360924-4375), Hjördis 
Andersson, Birgitta Berghänel-Sikberger, Stig Floren, Sam Nodlycke (19290325-
2910), Karl Gunnar Nordanstad, Birgitta Olsson, Sture Palmqvist och Ann-Marie 
Samuelson. P-O Klint och Leif Ohlzon från styrelsen saknades pga sjukdom. 

Ombud ( 43 stycken) och övriga representanter för RPG-föreningama i 

Västkustens distrikt av RPG redovisas i bifogade bilaga bil 1 

1 Årsmötets öppnande 

Årsmötet förklarades öppnat av Ragne Fransson. 

2 Kallelse till årsmöte 

3 

Kallelse till årsmötet har stadgeenligt skickats ut, vilket godkändes. 

Fastställande av dagordning 

Utsänd dagordning fastställdes 

4 Val av ordf, v. ordf och sekreterare för årsmötet 

bil 2 

Till ordf för årsmötet valdes Ragne Fransson, v. ordf Bo Carlsson och sekr 
Britta Deminger Cederin. 

5 Val av protokolliusterare 

Att tillsammans med ordf justera protokollet valdes Tore och Lisbeth Standar. 

6 Val av rösträknare 

Till rösträknare valdes Tore och Lisbeth Standar. 
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