Sommarhälsning från Distriktsstyrelsen
Samtidigt som jag skriver denna sommarhälsning hör jag en radioutsändning från en skolavslutning i en
Göteborgsskola och just nu sjunger man Den blomstertid nu kommer. Jag känner en rysning av välbehag
i hela kroppen. Ja - sommarkänslan har vi redan fått en försmak av under den underbara majmånaden vi
fått uppleva och nu hoppas vi på en god fortsättning.
I denna hälsning vill vi ge en kort rapport från vårt påverkansarbete inom RPG. Vidare blir det en kort
rapport från RPG:s riksstämma i Jönköping samt några ord om Höstfesten den 5 okt., utöver den affisch
som bifogas denna hälsning.
1. Vårt påververkansarbete.
Tillsammans med övriga pensionärsorganisationer är RPG representerad i Regeringens Pensionskommitté. Det innebär att vi har en direktkontakt med regeringen och vi vet att detta arbete har varit starkt
bidragande till de förbättringar som pensionärerna fått hittills. Men mycket arbete återstår. - Genom våra
distriktsrepresentanter är vi medlemmar i Västra Götalands Pensionärsråd och i Samrådsgruppen för
Hallandsregionen. Där behandlas bl.a. regionernas kommunikationsfrågor och tillsammans med Hälsooch Sjukvårdsnämnderna behandlas de mycket viktiga sjukvårdsfrågorna. I de kommunala pensionärsråden, där vi har representanter i flera kommuner utmed hela vårt distrikt, behandlas äldreservicen och
frågor som är förknippade med hemtjänst och äldreboende. I samtliga dessa råd är vår närvaro viktig och
vi upplever att RPG:s synpunkter är väl mottagna.
Det är viktigt att vi påminner varandra om att vi i RPG, utöver våra sammankomster med fina program.
också är med och påverkar hela vårt samhälle vad gäller äldrefrågor.

2. RPG:s Riksstämma i Jönköping den 25-26 maj 2018.
Vi var 17 som deltog i Riksstämman från vårt distrikt. Arrangemanget var förträffligt och Smålandsdistriktet hade ordnat det väldigt fint. Hela stämman hölls i Pingstkyrkan i Jönköping, som hade lokaler
för allt vi behövde inklusive måltidsservering.
Nya stadgar antogs för riksstyrelsen, för distrikten och för föreningarna. Stämman beslutade också att
Riksstämma skall hållas vart tredje år i stället för vartannat år. Medlemsavgiften är oförändrad 220:under de närmaste tre åren. Medlemsstatistiken var negativ och blev föremål för allvarliga samtal. Den
sedan några år tillbaka gjorda framtidsutredningen skulle aktualiseras på nytt.
Till ordförande valdes Monica Blomberg som varit tillförordnat under större delen av den gångna mandatperioden. Per-Olov Klint som varit med i huvudstyrelsen under många år, avtackades och ny i styrelsen
blev bl.a. Karl-Gunnar Nordanstad. Vi är tacksamma i vår distrikts styrelse för P-O Klints arbete som
förmedlande länk mellan huvudstyrelsen och vårt distrikt och vi är glada för att vi fått en ny sådan kontakt
genom K-G Nordanstad.

Någon inbjudan fanns inte till nästa Riksstämma. Styrelsen fick i uppgift att söka lämplig plats 1921.
(Av de 17 som deltog från vårt distrikt var 6 från Kungälv. Dessa hälsar oss övriga att det gav mycket av
inspiration och glädje för det fortsatta arbetet inom RPG - något för oss alla att tänka på).

3. Höstfesten den 5 oktober i Bifrostkyrkan, Mölndal.
Vi är glada för inbjudan att få ha vår Höstfest i Bifrostkyrkan i Mölndal. Hela kyrkan är som en öppen
famn av välkomnande. Talare är den kände biologen, författaren och sakkunnige i miljöfrågor Stefan
Edman. Vi har länge försökt att få honom till vår Höstsamling och nu har det lyckats. Vi ser fram emot
att få lyssna till honom. - För sång- och musikinslaget svarar en trio som gjort sig känd i många kyrkliga
sammanhang. Pianisten Hans-Lennart Rask har tonsatt många av våra kända sånger och han har bl.a.
varit pianist vid stora konferenser med kända sångare och talare. Håkan Tengberg är väl utbildad
musikpedgog med cello som huvudinstrument och Daniel Eliasson har gjort sig känd speciellt på
Västgötaslätten som den sjungande bonden med härlig och fyllig stämma. Programmet kommer att
innehålla allt från Evert Taube, musikalmelodier, klassiska pärlor till Einar Ekbergs repertoar. Så det
kommer att finnas något för alla! Skriv in denna samling i era höstprogram.

En välsignelserik sommar - önskar vi er alla
Distriktsstyrelsen genom
Ragne Fransson

