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Välkomna!
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Ordföranden
har ordet

Nu har det gått ytterligare ett år och i
dagsläget är ingenting sig likt då allt har blivit
upp och nervänt med den förrädiska pandemin.
Men i skrivandes stund har man tydligen fått
fram ett vaccin, vilket innebär att vaccination
skulle kunna ske redan i början av nästa år.

Vi har ju haft en fantastisk vår och sommar för att inte
prata om den varma hösten då jag hoppas att ni alla har
kunnat njuta av detta.
Inga-Britt och jag har varit i vårt hus i Havstenssund
efter att man släppte alla förbud i våras och där hade
vi möjlighet att träffa våra döttrar med familjer,
men utan kramar i stället blev det armbågs- och
bensparkshälsning som sagt inget är sig likt.

Våren började ju som vanligt för oss med
våra månadsmöten men så slog pandemin
till vilket gjorde att vi inte fick tillträde till
Räddningstjänstens lokaler. Aktiviteterna som
var inbokade under året har vi bestämt att
försöka flytta till nästa år.

Någonting vi verkligen lade märke till när vi åkte ut på
sjön i sommar, hur tomma alla vikar och stränder var.
Farleden som går utanför Havstenssund brukar normalt
se ut som E6:an på sommaren med alla norrmän, men i
år lyste de med sin frånvaro och det var väldigt tråkigt.

Efter sommaren har vi haft ett styrelsemöte då
vi tog ett beslut att bilda en fond inför vårt 90
års jubileum som infaller 2022.
Ni får gärna komma med idéer till jubileet.

HÅLL UT - HÅLL AVSTÅND - TVÄTTA
HÄNDERNA

Även Au har fått till två träffar och vid dessa
tillfällen har vi haft möjlighet att kunna vara
hos Ann-Sofie i deras bostadsrättslokal i
Sannegården. Det tackar jag verkligen för.

Vill tacka alla medlemmar och styrelsen för det gångna
året och önskar er alla

Ett tag hade jag en förhoppning om att vi skulle
kunna ha vår avslutning i december som vanligt,
men tyvärr kom det nya restriktioner vilket
innebar att ni får klara er utan ”stjärngossen” i
år.

				

EN RIKTIG GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
Thomas Hagneqvist

Parentation
Följande medlemmar har lämnat oss under året 2020
Hasse Hagelin
Roland Granlund
Margareta Olsson
Roger Flodén
Berndt Danielsson
Kjell Jacobsson
Gunnar Kämpendahl

6/3 1944 - 6/2 2020
11/15 1943 - 30/5 2020
10/8 1949 - 4/6 2020
27/8 1944 - 29/7 2020
12/3 1935 - 22/10 2020
13/7 1934 - 4/11 2020
27/1 1937 - 26/12 2020
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Gråt inte för att jag är borta
Gläds för att jag funnits.

Styrelsens

sammansättning under 2020
Ordförande		
Sekreterare		
Kassör			
Ledamot		
Ledamot		
Suppleant		
Suppleant		
Suppleant		
Revisor		
Revisor		
Revisorsuppleant
Valberedning		
Valberedning		
Försäkringsansvarig
Trafik & Säkerhet

Thomas Hagneqvist
Ann-Sofie Jergill
Reidar Johansson
Owe Christell
Bo Fors
Claes Borgström
Olle Jacobson
Yvonne Öjerskog
Bengt Bernhardtz
Lars Tengelin
Gösta Parnfors
Jan Bergström
Lennart Jonasson
Olle Jacobson
Reine Gunnarsson

Styrelsemöten
under 2020

AU med ordförande, kassör och sekreterare har haft
tre möten och vid två tillfällen har hela styrelsen haft
sitt månadsmöte.
Årsmötet den 11 februari genomfördes innan Coronan
slog till och stoppade allt med möten och träffar.
Lussefirande fick ställas in men vi hoppas att vi får
besök av Staffan Stalledräng 2021.

Årsmötet

Medlemsantal

11 februari 2020

under 2020

Årsmötet höll till som vanligt i Taktiksalen på
Gårda brandstation och samlade 46 medlemmar
till föreningens 88:e årsmöte.
Ordförande Thomas Hagnesqvist öppnade mötet
och därefter hölls en parentation och många tankar
till de inom RSG som lämnat oss under det gångna
året. Detta år var det sex stycken.
Som tradition har vi nöjet att träffa RSGs ledning
Lars Klevensparr och Anders Ekberg.
Lars tackade för inbjudan och det är alltid trevligt
att komma på pensionärernas årsmöte tyckte de.
2019 har varit ett bra verksamhetsår. Det blir mer
och mer digitalisering inom RSG. På ledningsgruppsmötena så är det Lars och Anders som har
penna och papper medan de andra cheferna sitter
med sina lapp-top istället. De informerade i stora
drag vad som hänt under året och vad som är på
gång under 2020. Mycket intressant att få denna
information, som de framför på ett klart och tydligt
sätt.
De hälsades välkomna till nästa årsmöte
2021.

Pensionärsföreningen medlemsantal har stannat till
något under året och vid årets slut var vi 296 stycken.
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Den 10 mars var det Partypatrullen som spelade
och sjöng för oss. Denna gång fick vi vandra över till
Presscentrat på Ullevi, då Taktiksalen var upptagen.
Partypatrullen, som idag var med Gunnar och Per
men som annars består av fem stycken i bandet.
Spelade gitarr och keyboard och sjöng många härliga
låtar och berättade lite om sina uppväxtår och varför
de båda hade kvar sitt långa hår.
De spelade en hel del låtar och bland mycket annat;
Solen som gick ner i kväll
Allting kan gå i tu, Öppna landskap.
Ett medley av Sven-Ingvars många låtar.
Cornelis Balladen om herr Fredrik Åkare och den söta
fröken Cecilia Lindh
Lasse Berghagens Det var en gång i juni
De avslutade med Evert Taubes Så länge skutan kan
gå.
Mycket uppskattad och medryckande musik.
Ordförande tackade så mycket för framträdandet och
vi andra fyllde på med kraftiga applåder.

Den 14 januari gästades vi av Olle o Arne Jacobson
”Jack the Ripper mördade vår morfars moster”
Arne presenterade sig och han hade arbetat i Lerums
kommun. Peter Engström hade bett Olle att komma
och prata om denna historia på en släktforskningsgrupp som Peter är med. På nätet finns det hur mycket
text, bilder och filmer som helst om Jack the Ripper.
Deras morfar David var född 1879 och bodde i Majorna i alla år. Han skrev sina memoarer där han bl.a skrev
om Elisabeth Gustavsdotter som levde 1843-1888.
1986 kom det ett brev till brödernas mamma Britta
från en åklagare som undrade om Elisabeth, (inom familjen pratade man inte om Elisabeth) och efter detta
brev ville man veta mer.
Elisabeth bodde i Tumlehed under sin uppväxt.
2008 åkte bröderna Jacobson till London och gick
rundvandring i Jack the Rippers fotspår.
De tog kontakt med prästen i East End som talade
om vilken kyrkogård som Elisabeths låg begravd på
och man hittade den. En gravsten hade blivit ditsatt.
1866 var Elisabeth barnpiga och efter 3 år träffade hon
en man vid namn Stride som hon sedan gifte sig med.
1888 råkade Elisabeth ut för Jack the Ripper en kväll
då hon blev mördad inne på en gård.
Detta var en mycket intressant berättelse.
Ordföranden tackade Olle och Arne för denna otroliga
berättelse och överlämnade en gåva.

De två bröderna Olle och Arne Jacobson.

4

Året 2020 blev inget vanligt år, för i början på mars så kom
Coronaviruset COVID-19 som förändrade hela världen.
En infektionssjukdom som orsakas av ett nytt virus som inte har upptäckts hos människan tidigare.
Sjukdomen drabbar luftvägarna (precis som influensa) och ger symptom som hosta, feber och även
andningssvårigheter i svårare fall. Du kan skydda dig genom att tvätta händerna ofta, undvika att röra vid
ansiktet och undvika närkontakt med sjuka personer.
________________________________________
HUR SMITTAN SPRIDS
Coronaviruset sprids främst genom kontakt med en smittad person som hostar eller nyser. Man kan också bli
smittad genom att ta på kontaminerade ytor eller föremål och sedan röra vid ögonen, näsan eller munnen.
Den nya virussjukdomen covid-19 har utvecklats till en pandemi och sprids nu i Sverige. Du som är 70 år
eller äldre tillhör en riskgrupp. Det visar erfarenheter från Kina och Italien, där smittspridning pågått en
längre tid.
Det är mycket viktigt att du skyddar dig själv och andra från att smittas av covid-19. Då värnar du även
sjukvården som kommer att vara högt belastad.

Riskgrupper

Hög ålder är den främsta riskfaktorn. Det visar tillgängliga studier kopplade till utbrottet av covid-19.
Därför tillhör du som är 70 år eller äldre en riskgrupp. Personer med hög ålder i kombination med till
exempel högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes är något vanligare bland de svåra
fallen.

Så håller du dig frisk

För att undvika att bli smittad uppmanar vi dig som är 70 år eller äldre att begränsa dina nära kontakter.
Du bör låta bli att åka med kollektivtrafiken, handla i butiker eller vistas i lokaler där det finns många
människor samtidigt. Ta istället hjälp av anhöriga eller grannar för att till exempel handla mat eller uträtta
ärenden.

Så undviker du att smitta andra

Om du är sjuk ska du stanna hemma för att ta hand om dig själv och för att undvika att smitta andra, även
om du bara har milda symtom. Undvik nära kontakter med andra människor när du är sjuk.
Alla har ansvar att förhindra smitta.

Så hjälper du sjukvården

Genom att begränsa dina nära kontakter blir färre sjuka, vilket leder till en avlastning för sjukvården.
Om alla hjälper till stöttar vi sjukvården som under en begränsad tid kommer att ha en hög arbetsbörda.
Covid-19 ger en allmän sjukdomskänsla med ett eller flera av följande symtom:
Hosta, feber, andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk samt muskel- och ledvärk.

I Sverige

var det under 2020 cirka 480 tusen som var bekräftade smittade och runt 9 200 som avlidit till följd av
COVID -19

I Världen

var det 87 miljoner bekräftade fall och 1 883 314 som avlidit.
Detta kommer att pågå en bra bit in på 2021 innan det blivit ett vaccin som kan stoppa denna epedemi.
En fruktansvärd tragedi för många som drabbats.
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Uppvaktningar 2021
Ett stort GRATTIS!
90 år
Ralf Johansson
Rolf Gottfridsson

31/7
9/8

85 år
Lennart Norberg
Lennart Andréasson
Sven Spovin
Britt Alexandersson

9/2
1/7
5/9
9/11

80 år
Leif Oscarsson
23/3
Sven-Olof Bengtsson 29/3
Ralph Dohmen
8/4
Berndt Johansson
17/4
Gösta Olausson
14/5
Jan Wedham
2/7
Kurt Jansson
22/7
Gert Marklund
11/8
Sture Geiron
23/8
Gunilla Eriksson
19/9
Lars Wallén
2/10
Lilian Börlin
11/10
Nils Järdnäs
22/10
Roald Hagen
3/12

75 år
Mats Alverstedt
Mats Torstensson
Christer Caesar
Sören Randulw
Ingrid Norin
Barbro Willig
Inger Ortander
Hans Börjesson
Jerry Bergqvist
Gunnar Krantz
Rodney Jernberg
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15/1
5/3
24/3
4/4
21/5
7/6
19/8
18/9
12/11
15/12
30/12

70 år
Bert Karlsson
Ralph Andersson
Bengt Fredriksson
Bengt Ohlsson
Sune Börjesson
Thommy Höök
Yvonne Öjerskog
Sven-Erik Andersson
Leif Steen
Owe Christell
Lars Zehlertz
Anders Hagström
Mats Hägg

21/2
1/3
12/3
8/4
5/6
27/6
1/7
6/7
10/7
19/7
16/8
14/9
11/12

Resultaträkning 1/1 - 31/12 2020

INTÄKTER
Resultat 1/1 - 31/12 2020		
Resultat 1/1 - 31/12 2019
Medlemsavgifter
29 600
Medlemsavgifter
29 800
Anslag RSG
78 000
Anslag RSG
78 000
Anslag aktiviteter
26 104
Anslag aktiviteter
17 064
SUMMA INTÄKTER
133 704
MSB ”Tänk efter före”
1 000
		
SUMMA INTÄKTER
125 864
Aktiviteter
Omkostnader
Arvoden, Skatt, Sociala avgifter
Begravningar
Summa kostnader
ÅRETS RESULTAT

KOSTNADER
3 000
Aktiviteter
21 980
30 792
Omkostnader
48 743
35 870
Arvoden, Skatt, Sociala avgifter 40 480
6 053
Begravningar
8 940
75 715
Summa kostnader
120 143
57 989
ÅRETS RESULTAT
5 721
			

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR 31/12 2020		
TILLGÅNGAR 31/12 2019
Jubileumskonto
90 000
Bank
12 719
Bank
S:a omsättningstillgångar
102 719
S:a omsättningstillgångar
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Ingående eget kapital
44 730
Ingående eget kapital
Årets resultat
57 989
Årets resultat
Utgående eget kapital
102 719
Utgående eget kapital
			
Göteborg 4 januari 2021
Reidar Johansson
Kassör
Bengt Bernhardtz
Revisor

Lars Tengelin
Revisor
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44 730
44 730

39 009
5 721
44 730		

Revisionsberättelse
Efter verkställd granskning av Räddningstjänsten Storgöteborgs Pensionärsförenings räkenskaper för
tiden 2020-01-01 till 2020-12-31 har undertecknade revisorer funnit dessa i god ordning, intäkter och
kostnader är styrkta med verifikationer.
Det kvarstående värdet på Handelsbanken har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens
värdehandlingar uppvisats.
Pensionärsföreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt oss ingen anledning till
anmärkning.
Vi föreslår årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.
Göteborg 4 januari 2021

		
		

Bengt Bernhardtz
Revisor

Lars Tengelin
Revisor

Slutord
Styrelsen tackar alla föreningens medlemmar för den goda 		
kamratliga samvaron och sammanhållningen under året som gått
				
med förhoppning om
			
Ett Riktigt Gott och Friskt År 2021
		
		Thomas Hagneqvist

		

Ordförande		

Reidar Johansson		
Kassör				

		
		

Owe Christell			
Styrelseledamot		

Bo Fors			
Styrelseledamot		

				
		
Olle Jacobson			
		
Styrelsesuppleant		

Yvonne Öjerskog		
Styrelsesuppleant		
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Ann-Sofie Jergill
Sekreterare
Claes Borgström			
Styrelsesuppleant

Den 10 mars var det Partypatrullen som underhöll oss på Presscentrat på Ullevi.

			

		

Gästlista och Aktiviteter 2021
Dessa datum gäller om det blir några möten.

		

12 januari		

		

9 februari		

		

9 mars		

Årsmötet blir förhoppningsvis någon gång i höst

		

13 april			

		

11 maj		

		

14 september			

		
12 oktober
			
			
		
9 november
		

14 december		

Lucia

Räddningstjänstens Pensionärsförening
STORGÖTEBORG
Box 5204 402 24 GÖTEBORG
Besöksadress Åvägen 2
Tel. 031 - 335 26 00
Bankgiro: 399 - 7525
organsationsnummer: 80 24 55 - 6949

Brandvarnare räddar liv

