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Medlemsblad för Unionens Pensionärer i Göteborg våren 2020
Årgång 20, nummer 1, utgivningstid i januari 2020.
Bästa vänner och medlemmar i Unionens pensionärsförening!
Nu börjar solen att visa sig igen och det går mot ljusare tider. Styrelsen ber därför att få önska er en god
fortsättning på det nya året. Som vanligt har vi gjort ett nytt program inför våren och hoppas att ni skall
finna något som väcker ert intresse och som ni vill vara med på. De flesta aktiviteterna brukar snabbt bli
fulltecknade och vi tvingas att hålla på principen - FÖRST TILL KVARN -.
Vi hälsar både gamla och nya medlemmar välkomna att ta del av den gemenskap som skapas när vi
kommer tillsammans. Du får gärna ta med dig din make/maka, sambo eller god vän.
En viktig programpunkt som vi gärna ser att så många som möjligt kommer till är vårt årsmöte onsdagen
den 4:e mars. Se särskild kallelse på sista bladet.
Vill du vara med och arbeta i styrelsen eller känner någon som vill så ta kontakt med Anne-Kristine
Wilson, wilsonbg@gmail.com. Anne-Kristine är sammankallande i valberedningen.
Som vanligt anmäler du ditt deltagande till vår expedition via mejl eller telefon. Vill du skicka brev så
går detta också bra. Adresser, telefon- och öppettider hittar du överst på denna sidan.
OBS! Om du anmält dig via e-post eller brev, betala inte in avgiften innan du fått bekräftelse på att det
finns plats på aktiviteten. Inbetalda avgifter återbetalas inte.
Observera också att sista anmälningsdag = sista betalningsdag.
Avgiften betalar du in på vårt plusgirokonto 62 26 05-4. Betalar du med girering eller inbetalningskort är
det viktigt att du skriver ditt namn och vad inbetalningen avser på inbetalningskortets/betalorderns
vänstra sida. Betalar du via Internet så använd rutan för meddelande och skriv namn och benämningen på
aktiviteten.
För att vår expedition skall kunna se vem betalningen kommer ifrån är det ett MÅSTE att namn och
aktivitet står på inbetalningen.
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Medlemsavgift för år 2020
Medlemsavgift är 125 kronor per år och medlem enligt beslut på årsmöte 2019.
Sista betalningsdag för denna är den 28 februari.
På inbetalningen anger du namn, adress och telefonnummer. Har du en e-postadress ser vi gärna att du
anger denna. Detta gör det lättare för oss om vi behöver nå dig med information.
OBSERVERA FÖLJANDE ANGÅENDE MEDLEMSAVGIFTER

Medlemsavgiften 125 kronor per år innebär medlemskap i den lokala pensionärsföreningen - Unionens
Pensionärer i Göteborg -. Det finns 18 lokala pensionärsföreningar inom Unionen i Sverige.
Denna medlemsavgiften ger dig möjlighet till deltagande i de lokalt arrangerade och subventionerade
samkväm, resor mm. som beskrivs i detta medlemsblad.
Medlemsavgiften 100 kronor per år, innebär pensionärsmedlemskap i Unionen, den centrala fackföreningen i Sverige. Du måste vara medlem i den centrala föreningen för att få vara med i den lokala
föreningen.
Denna medlemsavgift ger dig möjlighet till bl.a. subventionerade försäkringar och att du får tidningen
Kollega. Unionen ger dessutom hjälp och bidrag till vår pensionärsförening under förutsättning att vi är
medlemmar i Unionen centralt.
Dessa medlemsavgifter betalas var för sig. Alltså: Betala in 125 kronor med det inbetalningskort du
hittar på sista sidan i detta utskick, och betala in 100 kr på det inbetalningskort du får från Unionen
centralt.

Vårens program 2020
Tisdag
21:a januari
Kl. 09.30

Diskussionsgrupp i litteratur.

Onsdag
19:e februari
Kl. 11.00

Samkväm på Dalheimers Hus. Pris 190 kronor/person

Onsdag
4:e mars
Kl. 11.00

Årsmöte på Dalheimers Hus.

Vi läser prosa och poesi som vi sedan diskuterar. Kursen pågår under tisdagar
mellan kl. 09.30 och 12.00. Vi träffas i lokalen Kastanjen, adress Olskroksgatan 7.
Ingen kurskostnad men kurslitteratur tillkommer.
Kursledare är Erik Andersson.
Anmälan senast 21:a januari.
Vi gör en resa till Japan i vårens tid. Hans Amberntsson visar bilder och berättar
bl.a. om körsbärsblommor och tempel.
Sista anmälningsdag/betalningsdag är den 3:e februari.
Före årsmötets början bjuds vi på ett kåseri - Vitsen med Vitsen - av
Ulf Benkel. Ulf B är en frilansande journalist och författare till 4 böcker om
ordvitsar.
Årsmötesförhandlingarna börjar kl. 12.00. Efter mötet äter vi lunch. Denna
är gratis för medlemmar och presumtiva medlemmar. Övriga betalar 180:-.
Kallelse: se sista sidan.
Sista anmälningsdag/betalningsdag är den 17:e februari.
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Onsdag
25:e mars
Kl. 11.00

Göteborgs Stadsmuseum. Pris 180 kronor/person exkl. inträde.

Kl. 11.00 börjar vår guidning som ger oss en inblick i de olika utställningarna.
Efter vår gemensamma lunch kan vi strosa runt på egen hand.
Lunchen äter vi i museets restaurang.
Entrébiljetten á 60:- ingår ej i ovanstående pris utan måste lösas av var och en. Har
du ett gällande årskort så har du löst problemet.
Sista anmälningsdag/betalningsdag är den 9:e mars

Onsdag
8:e april
Insläpp från
kl. 11.30

Bio med fika på Bio Roy. Pris 190 kronor/person.

OBS! Tisdag
5:e maj
Kl. 12.00

Samkväm på Dalheimers Hus. Pris 190 kronor/person.

Onsdag
27:e maj
Kl. 07.45

Vi ser filmen The Farwell en släkthistoria som utspelas i New York.
The Farewell är en rolig och rörande familjeskildring om matriarken, farmor
Nai Nai. Filmen har blivit en favorit inför Oscarsgalan.
Speltid 1 tim. 40 min.
Efter filmen går vi till Bryggeriet och äter lunch. Lunchen ingår i priset.
Sista anmälningsdag/betalningsdag är den 23:e mars
Vi reser med Seppo Rapinoja till Galapagosöarna och bjuds på ett färgsprakande
bildföredrag från en unik och spännande värld.
Lunch och lotteri ingår.
Sista anmälningsdag/betalningsdag är den 20:e april.

Dagstur med buss till Jönköping och Huskvarna.
Pris 560 kronor/person.

Dagen börjar med att vi åker buss till Jönköpings länsmuseum där vi får bekanta
oss bl.a. med konstnären John Bauer. Under vägen blir vi serverade kaffe och fralla
i bussen. Efter länsmuseet åker vi till Stadsparken och äter lunch. På eftermiddagen fortsätter vi till Husqvarna Museum där vi får en presentation innan vi på
egen hand kan strosa runt bland Husqvarnas digra produktion av allt från cyklar,
köksutrustning, trädgårdsmaskiner m.m. Efter museibesöket kan man hälsa på i
Smedbyn, tvärs över gatan, innan hemfärd.
För att komma till vår buss åker du till hållplatsen Ullevi Södra och går sedan till
Bohusgatan, Öster om Heden, där bussen står på den södra sidan.
Samling kl. 07.45 och avresa kl. 08.00. Beräknad hemkomst ca. kl. 17.30
Sista anmälningsdag/betalningsdag är den 27:e april.

Vi ber Er observera att för samtliga arrangemang är anmälan bindande efter den sista anmälningsdagen. Sista anmälningsdag är alltid också sista betalningsdag.
Ej inbetald avgift medför att anmälan strykes. Inbetalda avgifter återbetalas ej.
Titta också in på vår hemsida som du når på www.unionenseniorer.se. Där väljer du - Regionföreningar och sedan - Göteborg -. Här presenteras verksamheten och du kan ”klicka upp” medlemsbladet för
våren 2020.
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Styrelsen kallar härmed föreningens medlemmar till årsmöte.
Tid:
Plats:
Program:
Anmälan:

Onsdagen den 4:e mars 2020 klockan 12.00.
Dalheimers Hus, Slottskogsgatan 12
Kl. 12.00 årsmötesförhandlingar.
Sista anmälningsdag är den 17:e februari 2020.

Enligt våra stadgar har föreningens medlemmar, enskilt eller i grupp, motionsrätt angående föreningens
verksamhet. Medlemmarna har också rätt att föreslå kandidater till styrelse och övriga funktioner inom
föreningen. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 1:a februari 2020.
Förslag till kandidater för uppdrag inom styrelse mm. lämnas till Anne-Kristine Wilson, sammankallande
i valberedningen, e-post: wilsongbg@gmail.com , eller på telefon 031–217040 senast den 4:e februari
2020.
Följande val skall förrättas:
3 ordinarie styrelseledamöter på 2 år. Avgående ledamöter är ordf. C-G Hjort, sekr. Hans
Amberntsson och kassör Ulla-Britt Gustavsson.
2 suppleanter på 1 år. Avgående suppleanter är Karin Kihlström och Eva Andersson.
1 revisor på 2 år. Avgående revisor är K-G Rosborg.
1 revisorsuppleant på 1 år . Avgående revisorsuppleant är Ingrid Gunnarsson.
Valberedning på 1 år. Avgående ledamöter är Anne-Christine Wilson och Ingalill Steier.
Kvarstående i styrelsen är John Fredenhag, Christina Berntsson, Margareta Hof och Kjell
Tengberg.
………………………………………………………………………………………………………………………..
PLUSGIRO INBETALNING/GIRERING A
Meddelande till betalningsmottagaren

Till PlusGirokonto/personkonto

62 26 05 - 4

Årsavgift 2020
Namn: ……………………………………………………………………..
Adress: …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………

Betalningsmottagare (endast namn)

Unionens Pensionärer i Göteborg

Avsändare (namn och postadress)

Tel.nr.: …………………………………………
E-mejl. ……………………………………………………………………….

125,00
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