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Inledning 
Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG) har en viktig uppgift i dagens 
samhälle. Vi är en pensionärsorganisation som har sin grund i kristna 
värderingar och vill vara med och skapa en meningsfull tillvaro för vårt lands 
många pensionärer. Av Sveriges befolkning är 20% över 65 år. Då är det viktigt 
med organisationer som försöker påverka dem som fattar beslut om våra 
pensionärers levnadsvillkor. 
Utöver denna uppgift ser vi det också som ett stort uppdrag att skapa miljöer 
där pensionärer kan finna gemenskap och glädje genom att lokala föreningar 
skapar goda mötesaktiviteter. 
Denna årsberättelse ger ett smakprov på det arbete vi utfört i styrelsen under 
året.  
 

Styrelsens sammansättning och arbete 
Styrelsen har bestått av elva ledamöter: Karl Gunnar Nordanstad, Birgitta 
Berghänel Sikberger, Per-Olof Klint, Sam Nodlycke, Anders Walan, Ingemar 
Svensson, Owe Sandström, Birgitta Olsson, Inger Eriksson, Olov Ånskog och 
Owe Åsberg. Ingemar Nordieng är med som samtalsdeltagare för region 
Halland. Kerstin Ekberg har varit ersättare för Anders Walan under hösten. 
Styrelsen har hållit fem styrelsemöten under året, de tre sista digitalt. 
Styrelsens AU har sammanträtt vid behov. Täta kontakter har också hållits 
mellan styrelsemedlemmar via mail och telefon då akuta frågor behövt en 
snabb handläggning. 
En av styrelsens medlemmar, Karl Gunnar Nordanstad, är också medlem i RPG:s 
förbundsstyrelse vilket innebär att vår styrelse har en direktkontakt med 
förbundsledningen. 
Vid alla styrelsesammanträden har god tid getts för samtal om hur vi kan stötta 
föreningarna i en tid då pandemin lägger hinder i vägen för vanliga fysiska 
träffar. Vidare har rapportering skett från de olika pensionärsråden och från 
verksamheter där vi är representerade. 
I en svår tid har styrelsen försökt stärka och uppmuntra de lokala föreningarna 
genom att skicka ut sammantaget tre brev till samtliga medlemmar i distriktet. 
Vi har även haft ett möte med alla föreningarnas ordförande där vi diskuterade 
lämpliga åtgärder till följd av pandemin. 
 

 



Viktiga händelser inom RPG-riks 

Vi uppskattar den positiva ton som finns i vår kontakt med förbundsstyrelsen 
och för det arbete som utförs under ledning av vår förbundsordförande Monica 
Blomberg. Vi har också stor respekt för det arbete som utförs av våra anställda, 
direktor Eva Henriksson och administratör Mia Delgado. 
Den stora frågan som är av avgörande betydelse för RPG:s framtid gäller 
medlemsutvecklingen. En särskild grupp har arbetat med denna fråga och 
lämnat en slutrapport med förslag till åtgärder till förbundsstyrelsen. 
Förbundsstyrelsen vill också bilda en särskild grupp som skall arbeta med 
pensionsfrågorna. Även frågan om ensamheten bland äldre har fått ett stort 
utrymme. 
 

Föreningsarbetet 
Grunden för allt vårt arbete utförs av de olika föreningarna med dess 
medlemmar och ledare. Många intressanta programuppslag med spännande 
innehåll är en grund för föreningarnas arbete. Under detta annorlunda år har 
mycket fått göras på annat sätt. Promenader och utomhusaktiviteter 
tillsammans med telefon och mailkontakt har ersatt det traditionella arbetet. 
Vissa föreningar har erbjudit digitala träffar. Oavsett vad vi tycker blir samhället 
mer och mer digitalt och det är för RPG en viktig fråga hur vi kan förbereda och 
lära oss att möta en sådan framtid. 
I vissa föreningar har frågan ställts om det är rimligt att betala full årsavgift när 
mycket av programmet inte har kunnat genomföras. Från både distrikts- och 
förbundsstyrelsen har vi via brev förklarat att RPG finns på alla nivåer i 
samhället och att vi därför är beroende av att alla betalar full avgift för att RPG 
skall kunna fullfölja sitt uppdrag. 
 

Medlemssituationen 
Vårt distrikt har 18 föreningar (3 i region Halland och 15 i region Västra 
Götaland). Vi hade vid årets slut 1189 medlemmar (varav 50 centralt anslutna). 
Det innebär en minskning med 37 Jämfört med närmast föregående år. 
Coronapandemin är en orsak till att våra föreningar inte kunnat träffas och 
genomföra sin verksamhet på sedvanligt sätt. Vi ser fram mot att åter få mötas 
och då är det viktigt att vi också satsar på att nå nya grupper. 
Vi har en stor grupp pensionärer i våra församlingar som står utanför RPG och 
som vi borde kunna få med. 
Det finns flera idéer på vad vi kan göra. Vi planerar bl.a. att besöka alla kristna 
råd i vårt distrikt för att informera och skapa intresse för RPG. 
Vi har uppgiften att få nyblivna pensionärer att inse vikten av att bli 
medlemmar och därmed vara med och påverka de äldres levnadsvillkor. 



 

Arrangemang 

Årsmötet hölls den 27 mars i digital form. På grund av rådande restriktioner 
kunde vi inte uppleva den högtid och feststämning som normalt är en del av 
årshögtiden. Även höstfesten som skulle varit i den nya kyrkan i Frillesås fick 
ställas in. 
Vi brukar delta i Seniormässan på våren, men även detta evenemang fick utgå. 
Inställt kan vara en sammanfattande rubrik på året som gått. 
Förbundsstyrelsen har gett oss i uppdrag att stå som värd för RPG:s 
riksstämma. Den kommer att hållas i Equmeniakyrkan i Fiskebäck den 17–18 
september 2021. Vi hoppas då att det skall vara möjligt att träffas på 
traditionellt sätt. 
 

Representation 
Vårt distrikt är representerat i såväl Västra Götalandsregionen som i Hallands 
läns pensionärssamråd. Vidare har vi representanter i de kommunala 
pensionärsråd som finns i vårt distrikt och där vi har verksamhet. Vi har även 
representanter i Konsument Göteborgs seniorsamverkan.  
När det gäller Halland så är vi inte medlemmar i regionala pensionärsrådet pga. 
vårt låga medlemstal. Vi är dock med i samrådsgruppen som sammanträder 
inför RPR och där har vi möjlighet att framföra våra önskemål och åsikter. 
I alla dessa sammanhang samarbetar vi med de andra tre 
pensionärsorganisationerna (PRO, SPF, SKPF) som har en rikstäckande 
verksamhet. Detta samarbete är mycket betydelsefullt och RPG:s åsikter är väl 
respekterade. 
Pga pandemin har vi inte haft några samlingar med våra representanter i de 
olika råden. Göteborg har dessutom lagt ner sina stadsdelsnämnder. Det är 
osäkert hur organisationen skall se ut i Göteborg i framtiden. 
Under året har arbetet med undersökning av våra vårdcentraler slutförts. 
 

Ekonomi 
Som framgår av bokslutet har distriktet en tämligen god ekonomi. Tidigare 
beslut har fattats om att använda en del av kapitalet till den uppsökande 
verksamheten. Detta beslut står fast och vi är beredda på att bidra med 
ekonomiskt stöd för olika satsningar som görs för att utöka vår verksamhet så 
att vi blir fler medlemmar. 
Årsredovisningen visar på att det egna kapitalet uppgår till 48 655 kronor. 
 
 
 



Slutord  

 Vi i styrelsen vill tacka för förtroendet vi fått att vara samordnare för arbetet 
inom vårt distrikt. Vi vill framförallt tacka alla de medarbetare som vi har i 
föreningarna som lägger ner tid och kraft för ett gott arbete bland våra 
pensionärer. Samhället behöver oss och de olika församlingarna behöver oss 
och därmed har vi en kallelse som är sanktionerad i Guds eget ord att verka 
efter bästa förmåga och med Guds hjälp fullfölja vår uppgift. 
 
Göteborg i februari 2021 
På styrelsens vägnar 
 
Kalle Nordanstad 
 
 


