
Larsmo Pensionärer r.f.   Förslag till Verksamhetsplan 2022 
 
Möten och sammanträden. (preliminära datum) 
20 Januari    Månadsmöte+  parentation i Församlingshemmet  för under 2021 avlidna. Annulerad 
24 Februari  Månads-+Årsmöte 
17 Mars  Månadsmöte med Parentation.  
21 April  Månadsmöte 
19 Maj   Våravslutning  Jugendsalen? 
Sommarpaus 
15 September  Månadsmöte 
      September  Friskluftsdag med lekar och rekreation. Datum  och plats meddelas senare. 
20 Oktober  Månadsmöte 
17 November  Månadsmöte 
15 December  Julfest i Jugendsalen?  med uppvaktning av jubilarer 
 
Administrationen 
Styrelsen   består av ordförande + 9?  medlemmar och  sammanträder i princip 1-2  veckor före 
   ett månadsmöte, eller när det erfordras. 
Programkommitté: Ordf + 2-4 medlemmar. Ansvarar och koordinerar programmen på aktiviteterna. 
Resekommitte Ordf + 2-4 medlemmar. Ansvarar och koordinerar reseverksamheten. 
Motionskommitté Ordf + 2-4 medlemmar. Ansvarar och koordinerar motionsverksamheten. 
Severingskommitté Koordinator + 6 serveringsgrupper. Ansvarar för serveringen på tillställningarna 
Valberedningskommitté: Ordf + 2-4 medlemmar. Förbereder personvalen för årsmötet. 
Medlemsrekrytering: Ordf+5-7 medlemmar från olika byar. Ansvarar för nyrekryteringen av medlemmar. 
Medlemsverksamhet:Motion:Boule, bowling, gång, pidro, friluftsdag mm    R 
Reseverksamhet: Sparesa till Estland, teaterresor, dagsutflykter mm. 
Mötessverksamhet Föreningen ordnar medlemsmöten, samt vår-och julfest. Årets 80-85-90-95 och 100 
    åringar uppvaktas  på julfesten. Under föregående år avlidna medlemmar hedras 
    och ihågkommes  med parentation  på januari mötet. Månadsmötena hålles normalt 
   3:dje torsdagen i månaden ömsom i Fritidsgården, och Solstrand. 
Utbildning och kurser Föreningen har IT stödpersoner, som under P-O Renlunds ledning anordnar IT- 
   kurser runtom  i kommunen. Dessutom ordnar distriktet, samt förbundet   
   regelbundet digitala, samt fysiska skolningstillfällen som medlemmarna kan  
   deltaga i.  
Information  Föreningen använder Desky appen för medlemsinformationen och registreringen. 
   Har egen hem- + Facebooksida som informationskanal till medlemmarna   .  
   Dessutom fås information via distriktets samt förbundets hemsidor. 
   Öt:s minneslista användes också vid behov.. 
Medlemsvärvning.     Medlemsantalet sjunker drastiskt, och föreningen bör aktivera medlemsvärvningen. 
   En medlemsrekryteringskommitté är under planering med ansvarspersoner från  
   olika byar för detta. 
Stadgeändring             Årmötet hålls from i år i Februari, enligt de nya stadgarna. 
 
I övrigt försöker vi idka utbyten, samt  ideer och erfarenheter med våra grannföreningar,  delta i och av 
distriktet, samt förbundet ordnade aktiviteter. 
 
Styrelsen 
 
 
 
 


