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Räddningstjänstens Pensionärsförening
Storgöteborg

Kallelse / Årsmöte

Tisdagen den 14/2 2023 klockan 10.00    Taktiksalen Gårda brandstation

  *     Förbundsdirektör Lars Klevensparr informerar tillsammans med
         Räddningschef Anders Ekberg

  *     Årsmöte
  *     Kaffe & Smörgås
 
         Välkomna! 

                         Sammanställning & layout, Texter och Omslag:     
  Ann-Sofie Jergill och Reidar Johansson

Foto: Claes Borgström och Reidar Johansson
 Redigering av text: Thomas Hagneqvist och  Reidar Johansson
 Tryckeri: Till-Tryck telefon 031-340 93 00

Räddningstjänstens Pensionärsförenig Storgöteborg Jubilerar med 90 år.

     Pensionärsföreningen bildades den 11 september 1932 och är med det en av Sveriges äldsta  
pensionärsförening och den 19 maj blev det ett riktigt firande av detta jubileum på Kajskjul 8 för 
närmare 200 personer. Det serverades en trerätters middag med behagliga drycker därtill.  
Reidar Johansson var Toastmaster och ledde det hela på ett enkelt och trevligt sätt med de olika 
aktiviteterna som var under kvällen. 



Dagordning
Årsmötet tisdagen den 14/2 2023  kl.10.00

Gårda brandstation, Taktiksalen

  1. Mötets öppnande
  2. Parentation
  3.  Frågan om kallelsen skett i behörig ordning
  4. Dagordningen godkännande
  5. Nya medlemmar
  6. RSG,s Förbundsdirektör Lars Klevensparr och
 RSG,s Räddningschef Anders Ekberg
  7. Val av mötesordförande 
  8. Val av mötessekreterare
  9. Val av justerare
10. Verksamhetsberättelse 2022
11. Revisionsberättelse 2022
12. Ansvarsfrihet för styrelsen 2022
13. Val
14. Övriga frågor (OBS! Inga beslut kan fattas under §15)
15. Nästa styrelse- och månadsmöte, tisdagen den 14 mars 2023
16. Årsmötets avslutning, därefter serveras kaffe med dopp.

Den 13 december var det åter dags för vårt traditionella Luciafirande i Café Fenix lokaler.
Ordförande Thomas Hagneqvist inledde mötet som stjärngosse och hade med sig ett Luciatåg  
som sjöng och sedan framfördes Staffansången.
58 medlemmar kom till denna gemenskap för att avsluta året. Daga och Rolf stod för underhållningen. 
Firandet avslutades med att ordförande tackade alla för deltagandet och nästa års Lucia blir
tisdagen den 12 december.       
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Ordföranden
har ordet

  Efter ett par års turbulens med pandemin fick       
vi äntligen tillträde till Taktiksalen på Gårda. 
 Detta innebar för vår del att vi åter fick 
möjlighet  att träffas vid månadsmöten igen 
vilket uppskattades av våra medlemmar. 
  Under det gångna året så blev jag uppriktigt 
förvånad över hur snabbt alla kommer tillbaka till 
sina gamla vanor ”som t.ex. att inte hålla avstånd” 
utan började kramas igen och att kasta munskydden. 
Det kändes skönt att det iallafall började återgå till 
det normala igen. Inga-Britt och jag drabbades 
tyvärr av en lättare form av Covid 19 trots att vi 
hade fått vår fjärde spruta men nu har vi även 
kompletterat med en femte och en influensa spruta. 
  År 2022 var som sagt ett stort jubileumsår för 
Räddningstjänsten Stor Göteborg då RSG firade   150 
år, idrottsföreningen 100 år, pensionärsföreningen 
90 år samt museiföreningen 25 år.  
   Först ut var vi med vårt 90 års jubileum som 
gick av stapeln den 19 maj på Kajskjul  8 vilken 
blev en uppskattad och minnesvärd eftermiddag 
då många medlemmar med respektive träffades 
”kanske” för första gången efter sin pension.   
Jubileét blev mycket lyckat med god mat och dryck.  

Underhållningen vi bjöds på var en duo som heter 
”Show Sisters” och som sjöng bl.a. gamla schlager 
godingar. Dagen avslutades med showdans av ”Blended 
Crew” en grupp unga dansare från dansskolan Artistique 
Dance där mitt barnbarn Ebba är en av deltagarna.  
    Näst i tur att fira sitt 25 års jubileum var Museiföreningen 
som ordnade ett rally genom Göteborg med gamla 
brandbilar från hela landet där jag var inbjuden 
som konferencier vid deras bankett på Hotell 11.  
     RSG och Idrottsföreningen var sist ut med sitt jubileum 
som firades gemensamt på Gothia Towers  under två 
tillfällen och där var pensionärsföreningens AU inbjudna.  
  Efter en fantastisk sommar fortsatte vi med våra 
månadsmöten till allas stora glädje. Vid årets sista 
månadsmöte som inföll den 13 december fick 
vår stjärngosse förstärkning med lucia och tärnor 
där sången ackompanjerades av Daga och Rolf. 
Personligen ser jag framemot 2023 då ”gamla 73or” 
firar 50 år och vi lever verkligen upp till vårt ordspråk:  
PER VITA CONSENTIMUS         
   Med dessa ord vill jag tacka alla medlemmar och 
styrelsen för det gångna året och nu får vi bland annat se 
framemot Göteborgs Stads 400 års firande nästa år. 

             Thomas Hagneqvist

Parentation

Följande har lämnat oss under året 

Sune Börjesson   5/6 1951 - 23/7 2022
Marianne Camitz 9/7 1937 - 9/8 2022
Bo Affelin 8/11 1956 - 24/9 2022
Kai Axelsson 16/5 1949 - 7/11 2022

Genom sorgens mörker lyser minnenas ljus 
Våra tankar är med er 

Kjell Andersson 2/5 1942 - 13/1 2022
Bengt Ryberg 24/10 1941 - 30/1 2022
Cenneth Aktiv 24/8 1942 - 19/2 2022
Jan Åslund 11/5 1936 - 25/4 2022
Tommy Andersson 7/11 1943 - 16/6 2022
Carl-Gustaf Forsmark 21/5 1944 - 18/8 2022

Ej medlemmar
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Styrelsens
sammansättning under 2022

Styrelsemöten
under 2022

Årsmötet
   8 mars 2022

Medlemsantal
under 2022

Ordförande  Thomas Hagneqvist
Sekreterare  Ann-Sofie Jergill
Kassör   Reidar Johansson
Ledamot  Owe Christell
Ledamot  Bo Fors
Suppleant  Claes Borgström
Suppleant  Olle Jacobson
Suppleant  Yvonne Öjerskog
Revisor  Bengt Bernhardtz
Revisor  Lars Tengelin
Revisorsuppleant Gösta Parnfors
Valberedning  Jan Bergström
Valberedning  Lennart Jonasson 
Försäkringsansvarig Olle Jacobson
Trafik & Säkerhet Reine Gunnarsson
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AU med ordförande, kassör och sekreterare har haft 
två möten och vid sju tillfällen har hela styrelsen 
samlats för planering av resor, föreläsare, budget och 
andra saker som styrelsen måste fatta beslut om. 
Förutom årsmötet den 8 mars genomfördes sju  
medlemsmöten samt vårt traditionsrika Lussefirande i 
Café Fenix lokaler.  
Denna gång fick vi besök av Lucia och Staffan  
stalledräng som framförde sin egen låt och som vi 
hoppas kommer  tillbaka även 2023.

Detta var föreningen 90:e årsmöte och det var  
meningen att mötet skulle vara i Taktiksalen på 
Gårda men så blev det inte, utan det blev på Press-
center på Ullevi istället.
Det blev 31 stycken medlemmar som deltog och 
ordförande Thomas Hagnesqvist öppnade mötet                 
och punkt efter punkt blev avhandlad.
Inga ändringar på någon, utan de som skulle väljas 
i styrelsen och andra poster blev omvalda.
Förbundsdirektör Lars Klevensparr och Rädd-
ningschef Anders Ekberg var tyvärr förhindrade att  
vara med på mötet, så vi får hoppas de kan komma 
på nästa möte i april och berätta om läget på RSG
och hur beredskapen ser ut för kriget som Ryssland 
håller på med i Ukraina.
Efter mötets slut blev det kaffe med dopp.                                    

Pensionärsföreningen medlemsantal har varit stabil 
under några år och vid årets slut var vi 298 stycken.

Lasse Gustavsson med sin fantastiska berättelse 
framför en hänförd skara på Presscenter i Ullevi.
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  Den 12 april gästades vi av Anders Ekberg. 
  När både Lars Klevensparr och Anders Ekberg hade
förhinder till Årsmötet, kom Anders på detta mötet 
istället.
Lars skulle också ha varit med men var bortrest.

Anders meddelade att MSB är en tillsynsmyndighet 
över alla räddningstjänser.
RSG:s ledningscentral larmar ut Göteborgsregionen 
samt Bohuslän, Cirka 13 tusen larm om året.
Ukraina
Man har många möten angående kriget. En ny 
myndighet som kom till i år, Psykologiskt försvar.  
Militären planerar 10-15 år framåt. Göteborgs Hamn 
är ett viktigt nav vad gäller transporter till havs.

Informerade om branden på Övre Husargatan även 
om fartygsbranden utanför Vinga, båten som var las-
tad med massa virke.

Förbundsutveckling.                                                 
Tjörn, Stenungsund och Lilla Edet önskar att få  
tillhöra RSG, inget beslut i nuläget. Även Herrljunga 
har hört av sig.
Västlänken.       
Här har önskemål från RSG inte kommit fram. Önske-
mål var att det skulle finnas räddningstunnlar utefter 
hela Västlänken men det finns bara på vissa platser. 
RSG tittar på hjälp av drönare, robotar skärsläckare  
m m för att man ska kunna rädda på ett bra sätt.
Höga hus.       
En grupp jobbar med frågan. Samarbetar med Stock-
holm och Malmö, Det krävs andra saker än om det 
brinner i låga hus.
Val 2022.       
Hur påverkar det RSG, behovet är att anställa mer 
personal med olika kompetens.
”Falsklarm”      
9 av 10 larm är ”onödiga”, även om man tar 
in pengar för dessa så är det något som är fel.  
Man ser över om man kan få fram någon ändring av 
situationen.
Detta var ett sammandrag av Anders information.
Thomas tackade Anders för detta och lämnade över 
vår Verksamhetsberättelse för 2021.

     Den 10 maj var vår gäst Bertil Söderberg.
Bertil Söderberg berättade om lejdtrafiken under 
andra världskriget.
2017 fick Bertil förfrågan av Försvarsmakten om 
att hålla information om lejdartrafiken.
Bertil visade bilder från Göteborgs hamn som var 
bland annat från början av 40-talet.
Gertrud Bratt torperades 1939.
Den svenska handelsflottan delades upp i två grup-
per, en utanför och en innanför ”spärren”.
Bilder som låg ”upplagda” i hamnen på grund av 
kriget. Flodsprutan 1 byggdes 1940 för att förstärka 
hamnens brandskydd. Brandkåren fick   förstärk-
ning av vapenfria.
Italienska jagare kom till Sverige 10 juli 1940.
Svenska Lloyds Amerikaland sänktes i Atlanten 
1942. Ångaren Tyra Bratt beslagtogs av tyskar 
i Norge 1940. Handelsfartyg blev örlogsfartyg.  
M/S Luleå sänktes 11 juli -42 av ryska u-båten S7 
i Västerviks hamn.
Sjöfarten och kriget i Röda Korsets tjänst.
Svenska Amerikalinjens Gripsholm och Drott-
ningholm deltog i utväxling av skadade soldater i  
Göteborg.
Bertil visade även en kortfilm om lejdbåtarna  
under andra världskriget.
Ett mycket intressant föredrag.
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   Den 11 oktober kom Lasse Gustavsson. 
Lasse Gustavsson tackade för sin inbjudan och sa 
detta är tredje gången han fick komma.  
Denna gång berättade han i detalj om olyckan 
som han och Leif Kanbratt var med om 1981.  
Han berättade att olyckan skedde på hans andra 
fyr-taggare som han var i tjänst på Kålltorp brand-
station och betonade att det kollegiala umgänget 
på kåren var en av de största orsakerna att hans 
rehabilitering gick så fort, så han snabbare fick 
tillbaka sin egna livslust, trots allt vad han varit 
med om. Han berättade om larmet, färden ut till 
olyckan, om explosionen, ambulansen till Sahl-
grenska tills han vaknade upp i Stockholm efter 
att ha varit nedsövd i två månader. Även i detalj 
om resan med ambulansflyget tillbaka till Säve 
flygplats där kollegerna mötte upp med brand-
bilarna som satte på alla blåljus. Sin fortsatta 
rehabilitering på Sahlgrenska med alla besök från 
olika kolleger som han inte ens kände innan. Hans 
väg tillbaka i tjänst. Ett mycket gripande föredrag 
som gav stora applåder när Reidar tackade honom 
med att överlämna några presenter samt visade 
ett gåvobevis till Brandmännens Cancerfond som 
Lasse Gustavsson hade som önskemål.               

   Den 13 september var Benny Jannerbrink gäst 
och spelade och sjung country för oss.
Benny spelade gitarr och hade dator som lät som 
en hel orkester.
Här är ett antal titlar på låtar som vi fick höra:
On the road again. Sommarkväll och romantik, 
egen låt. Buicken årgång 52, egen låt. 
Always on my mind. Spår 4 plattform 2, egen låt. 
Sunday morning coming down av Chris Christof-
ferson. Lilla blåa fågeln, egen låt. Kneiken, egen 
låt. Benny avslutade med Take me home country 
roads av John Denver.
En mycket trevlig stund med härlig musik.

   Den 8 november var det Erica Johansson  
som var en av Sveriges bästa friidrottare. Hon har 
kvar det svenska rekordet i längdhopp (6,99 m). 
Erica började med att berätta hur det hela började. 
Som liten så sysslade hon med de flesta friidrotts-
grenarna. Som 15 åring så visade Erica att hon 
hoppade väldigt långt 6,50 m, som då var världsbäst 
i den årsklassen. Hon åkte världen runt OS, VM, 
EM och massor av SM och plockar till sig medaljer 
i olika valörer. 
Hon träffar en man och får två barn. Karriären är 
inte slut där utan ändrar bara formen.  
Bert Karlsson hittar Erica, så ihop med några andra 
så körade hon bakom Nick Borggren i Melodifesti-
valen. Vi har även sett Erica i många andra TV pro-
gram. Lets Dance, Mästarnas Mästare två gånger, 
Det stora äventyret, Hela Sverige Bakar, Superstars, 
Sveriges Mästerkock VIP och nu senast som håller 
på är Herre på täppan.
Idag föreläser Erica en del, tränar ungdomar och 
grupper.
Erica har ett ordspråk: Vinnaren har en plan och 
Förloraren har en förklaring.
Hon tackades för en fin föreläsning.
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Uppvaktningar 2023
Ett stort GRATTIS!

95 år  
Lars Enström  20/5

90 år
Doris Hansson 15/12

85 år
Per Magnusson 3/5
Bertil Ohlson 10/5
Sture Svensson 3/10
Inge Andersson 6/10
Giuseppe Franchetti 26/10
Rolf Tell 29/10

80 år
Kent Dahlström 2/1
Tommy Törnqvist 4/1
Claes Borgström 16/4
Lennart Olin 25/5
Per-Olof Johansson 26/5
Christer Nilsson 31/5
Arne Davås 23/6
Norma Andersson 18/7
Göran Thilander 26/8
Britt-Marie Sprakén 21/9
Tommy Skogsberg 28/9
Nils-Arne Lindberg 22/10
Birgitta Borgström 6/11
Göran Lindström 14/11
Stein Jergill 11/12

75 år
Christer Bredow 20/2
Stig Ahlén 30/4
Sven-Eric Ågren 4/5
Lars-Olof Petersson 17/5
Kjell-Åke Karlsson 31/5
Kaj Johansson 26/7
Bernt Ask 27/9
Stig Holmqvist 6/10
Britt-Marie Engström 7/10
Reidar Johansson 10/10

70 år
Lars Ivarsson 8/3
Stefan Rahm 19/3
Robert Blomquist 25/3
Bengt Bernhardtz 17/4
Lars-Håkan Andersson 24/4
Mikael Palmér 17/8

  Pensionärsföreningens Guldpins  
tilldelas pensionärer som fyllt 80 år men eftersom det inte varit någon  
Lucia sedan 2019 blev det några fler denna gång.
Nils-Olof Gustavsson, Lars Fredholm, Bengt Antonsson 95 år,
Ove Johansson, Göran Lindblom, Ralph Dohmen, Kjell Sjöström  
och Lennart Jonasson
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Resultaträkning 1/1 - 31/12 2022

INTÄKTER
Resultat 1/1 - 31/12 2022  Resultat 1/1 - 31/12 2021
Medlemsavgifter 29 800 Medlemsavgifter 29 200
Anslag RSG 78 000 Anslag RSG 78 000
Anslag aktiviteter 7 572 Anslag aktiviteter 23 142
SUMMA INTÄKTER 115 372 SUMMA INTÄKTER 130 342

KOSTNADER
Aktiviteter 2 500 Aktiviteter 3 000
Omkostnader 47 599 Omkostnader 30 122
Arvoden, Skatt, Sociala avgifter 41 706 Arvoden, Skatt, Sociala avgifter 39 502
Begravningar 4 500 Begravningar 9 000
Summa kostnader  96 305 Summa kostnader  81 624
ÅRETS RESULTAT 19 067 ÅRETS RESULTAT 48 718
          
 

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR 31/12 2022  TILLGÅNGAR 31/12 2021
Jubileumskonto 4 000 Jubileumskonto 140 000
Bank 30 504 Bank 11 437
S:a omsättningstillgångar 34 504 S:a omsättningstillgångar 151 437 

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Ingående eget kapital 151 437 Ingående eget kapital 102 719
Årets resultat 116 933 Årets resultat 48 718
Utgående eget kapital 34 504 Utgående eget kapital 151 437  
   

Göteborg 5 januari 2023

Reidar Johansson
Kassör

                         Bengt Bernhardtz       Lars Tengelin
                         Revisor       Revisor



Revisionsberättelse

       Efter verkställd granskning av Räddningstjänsten Storgöteborgs Pensionärsförenings räkenskaper för      
       tiden 2022-01-01 till 2022-12-31 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 5 januari 2023

  Bengt Bernhardtz Lars Tengelin 
  Revisor                                      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 2023

  
  Thomas Hagneqvist     Reidar Johansson  Ann-Sofie Jergill 
  Ordförande      Kassör    Sekreterare

  Owe Christell   Bo Fors   Claes Borgström   
  Ledamot   Ledamot   Suppleant

    
  Olle Jacobson   Yvonne Öjerskog  
  Suppleant   Suppleant  
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Bilder från Lucia.

Birgitta Borgström och Bengt Antonsson.

Staffansången med Staffan stalledräng 
ackompanjerad av Reidar Johansson.
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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

Gästlista och Aktiviteter  2023
   10 januari  Västlänken  

   14 februari  Årsmöte Lars Klevensparr / Anders Ekberg

   14 mars  Tonsteget   

   11 april  Still going strong     
 
        9 maj  Leif  ” Pedda ” Pedersen    

   23 maj  Vårresa 
      Trollhätte kanal. Höljebacka brandmuseum

   12 september Glenn Hysén 
                    
   10 oktober  Refräng & Co Kent & Gunilla 

   24 oktober  Höstresa
          
   14 november Folksam

   12 december Lucia med Bengt Åkerberg 


