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Göteborgspolisens Pensionärsförening (GPP)  
Styrelsen för Göteborgspolisens Pensionärsförening avger härmed 

verksamhetsberättelse för år 2022 
                    
 
Styrelse/föreningsfunktionärer       
Per-Olof Johansson  Ordförande 
Göran Myrman  Vice ordförande 
Roland Sätradahl  Sekreterare 
Thomas Tengskog  Kassör 
Barbro Granelli  Medlemsregistrator 
Tore Björkman  Ledamot 
Annika Nerman  Ledamot 
Christina Lycke Alhbin  Suppleant 
Ingemar Nord  Suppleant 
 
Ingvar Bjerrefors  Stugvärd 
Sven-Olof Larsson  Stugvärd 
 
Per-Olof Lundström  Revisor 
Anders Börjesson  Revisor 
Rolf Röding   Revisorssuppleant 
 
Sven Alhbin   Valberedning , sammankallande  
Östen Gustafsson  Valberedning 
Roland Olsson  Valberedning 
Ingbritt Frödell  Valberedning, suppleant  
 
År 2022 var möjlig att planera till viss del. Pandemin började avta successivt över hela 
världen. Fortfarande fanns restriktioner t ex om antalet personer, som fick samlas. 
 

 
Årsmötet 
Årsmötet kunde hållas den 1 april 2022. Mötet hölls i hyrda lokaler i Smyrnakyrkan där 
maten serverades i regi av La Venue. Endast 46 röstberättigade medlemmar närvarade och 
njöt av den goda maten och deltog i årsmötesförhandlingarna.  
 
Parentation hölls över de 7 medlemmar som avlidit sedan föregående årsmöte – den 6 
oktober 2021. 
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15 nya medlemmar, som tillkommit sedan föregående årsmöte, hälsades välkomna i 
föreningen. 
 

 
 
 
 
 
 
Styrelsen 
Styrelsen har under året haft nio protokollförda möten. De flesta mötena har ägt rum 
utomhus eller i stora salen i Kallebäck. Under hösten 2022 har vi fått tillgång till 
”Styrelserummet” i Kallebäck. Detta fick ordnas i ”panik” eftersom vi plötsligt förbjöds att 
besöka Polishuset. Detta på grund av nya säkerhetsbestämmelser. 
 
Den nye ordföranden stuvade om lite i styrelsen. 
 
Kassören har haft fullt upp med att hålla koll på våra inkomster och utgifter. 
Sekreteraren har skött redaktionsjobbet genom att se till 

- att Info-Bladet produceras och distribueras 

- att hemsidan hålls aktuell 

- att Facebook-gruppen lever 

Medlemsansvarig, Barbro Granelli, sköter vårt medlemsregister samt ser till att långtidssjuka 
eller gratulanter får ett uppiggande kort. Hon hälsar också nya medlemmar välkomna med 
nödvändig information. 
 
Övriga ledamöter har fått ta fullt ansvar för de aktiviteter som de blivit ålagda att ansvara 
för. 
 
Alla styrelsemedlemmar ansvarar för att vår e-post kontrolleras dagligen. 
 
Årsavgiften för 2023 fastställdes till 250 kr. 
 
 

Vi är 467 medlemmar. Endast 46 slöt upp på årets årsmöte. 
(Förhandlingarna tar ca 30 minuter. Resten av tiden är god mat och trevligt mingel. Kom och gör 

din röst hörd) 
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Föreningens syfte 
Den första paragrafen i föreningens stadgar innehåller bland annat följande text: 
”Föreningen vars namn är Göteborgspolisens Pensionärsförening, har till ändamål att 
tillvarataga och fördjupa medlemmarnas sociala- och kulturella intressen, anordna 
sammankomster, träffar, arrangera resor etc. och på detta sätt stärka kamrat- och 
vänskapsbanden från den aktiva tjänstetiden. Samarbete med andra organisationer inom 
Polismyndigheten liksom andra pensionärsorganisationer bör uppmuntras.” 
 
Styrelsen har ständigt dessa syften i sina tankar vid planering av föreningens aktiviteter. 
Något som har varit svårt under de gångna åren på grund av pandemin orsakad av covid-19. 
Pandemin har nu klingat av och vi känner att vi/styrelsen kan leva upp till föreningens syfte. 

 
Verksamheten 
 
Polisvakta i Slottsskogen 
Glädjande nog har alla planerade möten i Slottsskogen kunnat genomföras. Vid varje tillfälle, 
tre på våren och två på hösten, har ett 30-tal medlemmar avnjutit stugvärdarnas gästfrihet 
med smörgåsar och kaffe. 
 
Stugvärdarna höll också öppet under Nationaldagen m m samt tre dagar under 
Kulturkalaset. Att Kulturkalaset i år hölls i Slottsskogen gjorde att statistiken av 
besöksfrekvensen gått ”i taket”.  Över hälften av de 3 850 besökarna räknades in under de 
tre dagarna. Dessutom har 22 olika föreningar besökt Polisvakta och fått både kaffe och 
historia serverad. En fantastisk insats av våra stugvärdar. 
 

 
 
 

 
 
 
Veteranernas kamp 
Veteranernas kamp är alltid lika populärt för medlemmarna och anhöriga att delta i. 73 
medlemmar med anhöriga dök upp till årets Veterandag. Äntligen kunde vi återgå till det 
gamla konceptet, som en gång skapades av Bengt Spiik. Några små justeringar har gjorts 
under åren och så också i år. Vi behöll den populära poängpromenaden, som infördes under 
pandemin. Vi begränsade antalet grenar till boule, kubb, pilkastning, golf och luftgevär. Den 
mest populära ”grenen” blev dock Ingemar Nords fantastiska grillmåltid. 
 

Tack vare det stora intresset under Kulturkalaset gick besöksstatistiken ”i taket”. 
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Ett utförligt reportage finns att läsa i Info-Bladet n 3-2022. En mängd foto finns också att 
beskåda i vår Facebookgrupp. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Vinstlistan i Veterankampen ser hittills ut så här: 
 
År  Vinnare 

2012  Östen Gustafsson 

2013  Östen Gustafsson 

2014  Östen Gustafsson 

2015  Monica Herrlin 

2016  Östen Gustafsson 

2017  Bo Ivarsson 

2018  Bo Ivarsson 

2019  Östen Gustafsson 

2020  Ingen sedvanlig veterankamp genomfördes 
2021  Ingen sedvanlig veterankamp genomfördes 
2022  Kalle Allard – nybliven pensionär och nybliven medlem 
 
GPP:s första egna golftävling 
Den 14 september 2022 ordnades en mycket uppskattad golftävling på Chalmers Golfklubb. 
Ett 20-tal medlemmar anmälde genast sitt intresse. Detta blir säkert ett stående inslag i vår 
katalog över aktiviteter. Ett utförligt reportage med bilder finns i Info-Blad nr 4 /2022 
 
Vandring i Botaniska Trädgården den 21 september 2022 
En guidad vandring i Botaniska var planerad, men intresset från medlemmarna var 0. Inga 
anmälningar inkom, varför den ställdes in. 
 
Stadsvandring 
Den 23 mars anordnades en stadsvandring i regi av kollegan Thomas Pettersson som på ett 

Att Veterankampen står sig i popularitet visar detta diagram över antalet 
deltagare. Dock är medlemmarna fortfarande lite försiktiga, vilket är bra.  
Pandemin är ju inte riktigt över än. Deltagarantalet ökade från 61 år 2021 till 73 
vid årets tävlingar.  



5  

 

mycket trevligt och kunnigt sätt lotsade ett 20 tal medlemmar runt i centrala Göteborg med 
många intressanta historier runt stadens tillkomst och dess byggnader. 
 
Höstmöte i Kallebäck 
Ett sedvanligt höstmöte i Kallebäck gick att genomföra. Den kände journalisten Janne 
Josefsson informerade om sin tid som grävande reporter.100 medlemmar tog sig till 
Kallebäck där de avnjöt en god landgång och därefter ett intressant föredrag. På grund av 
brandmyndigheternas restriktioner får endast 100 personer vistas samtidigt i lokalen. 
Intresset för kvällens föredrag var dock större och ”först till kvarn” fick gälla. Övriga 
intresserade sattes upp på en reservlista i avvaktan på eventuella återbud. Ett reportage 
finns i Info-Blad 4 / 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kriminalhistorisk vandring i Västra Nordstan den 25 oktober 2022 
15 medlemmar följde Janne Palmén längs gränderna i Västra Nordstan och lyssnade på hans 
intressanta berättelser. Ett kort reportage finns i Info-Blad nr 4/2022 
 
Julresan till Tyskland den 23 - 25 november 2022 blev också genomförd. 
Julresa med Stena-Line till Kiel har blivit en återkommande tradition i föreningen. Intresset 
visade sig dock mindre i år än tidigare. Endast 30 medlemmar deltog i resan. Reportage med 
bilder finns i Info-Blad nr 1 /2023 

 

 
 

 

Att våra höstmöten med intressanta föredrag är uppskattade visas tydligt av detta diagram. 
På grund av brandmyndighetens restriktioner är maxantalet 100 personer. 

Intresset för vår resa till Kiel har alltid varit stort, men 2020 blev resan 
naturligtvis inställd på grund av pandemin. 2021 kunde vi dock genomföra 
resan med 40 fullvaccinerade medlemmar, men 2022 deltog endast 30 
medlemmar. Fortfarande fanns det vissa restriktioner kvar i Tyskland. 
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Pubkväll alternativt After-work.  

Styrelsen har också startat återkommande pubkvällar på prov där man kan komma och gå 
utan föranmälan. Två avhölls på Flying Barrel den andra tisdagen i november och december. 
Denna typ av aktivitet kommer att fortsätta under våren på Flying Barrel, så länge intresse 
finns, och det är andra tisdagen i månaderna som gäller. Håll utkik i vår Facebookgrp. 

 
Julbordet den 1 december 2022 
Årets traditionella julbord avnjöts på Restaurang 1923 på Liseberg. Då entré till parken ingick 
i priset för julbordet, kunde man motionera bort några onödiga korvar inne på området och 
på så sätt få Lisebergs Julmarknad på köpet.  Vi lyckades boka 111 platser, men intresset var 
mycket större. 130 medlemmar hade anmält sitt intresse, varför en reservlista skapades. 
Efter några avhopp i sista minuten blev vi 109 som frossade på det fantastiska julbordet. Ett 
reportage med bilder finns i Info-Blad nr 1 /2023. Bilder finns naturligtvis också i vår 
Facebookgrupp. 
 

  
 
 
 

 
 
Novell- / berättartävlingen 
Vår berättartävling, som vi genomförde under pandemins isolering blev mycket populär. 
Både av författare och alla läsare. Därför genomförde vi en ny tävling under 2022. I april 
2022 avgjordes tävlingen och de tolv författarnas bidrag publicerades i en liten skrift, som 
skickades ut till alla medlemmar.  
 
Uppvaktningar  
Gratulationskort skickas till alla medlemmar som fyller 70, 75, 80, 85, 90 och 95.  
 
Långtidssjuka uppvaktas med krya på dig kort eller tänker på dig kort. Det är angeläget att 
medlemmarna meddelar styrelsen att någon kollega är sjuk, så att vi kan skicka ett kort, 
vilket vi vet uppskattas. 
 
Dessutom har alla +90 erhållit en julhälsning. En gammal tradition som lever kvar. 
 
Begravningar 
Som regel närvarar två styrelsemedlemmar vid begravningar av medlemmar då avståndet till 

Årets julbord blev oväntat välbesökt och en reservlista fick skapas. 
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begravningsplatsen understiger 50 km. Styrelsen kan också tillfråga annan medlem att 
representera vid begravningen. En viss summa sätts alltid in på eventuellt önskat givarkonto. 
Om inget finns angivet i annonsen sätter vi in en summa till fonden ”Min stora dag”. 
 
Vi upplever att de anhöriga särskilt uppskattar att personer med anknytning till den avlidnes 
arbetsliv deltar vid begravningen. Styrelsen kan inte nog framhålla värdet av ett sådant 
deltagande. 
 
Styrelsen är tacksam för alla meddelanden om att någon av våra medlemmar har avlidit. 
Även om vi försöker följa annonsering i GP och på Internet, så är det lätt att missa annonser, 
som bara återfinns i lokaltidningar. 
 
Medlemmarna 
Antalet medlemmar vid årsskiftet var 484. Nio medlemmar har avlidit sedan föregående 
årsmöte. Under samma tid har vi fått 30 nya medlemmar.  
 

    
 
 

 
 
Medlemsmatrikel distribueras en gång om året till alla medlemmar.  Till de medlemmar som 
framför önskemål om ny matrikel under året distribueras den genast via mejl. Nya 
medlemmar får senaste Info-Blad, stadgar och en dagsfärsk medlemsmatrikel. Stadgarna 
finns dessutom tillgängliga på vår hemsida. 
 
Information med mera  
Föreningens Info-Blad har under året getts ut vid fyra tillfällen. Ambitionen är att ge en så 
bred, stimulerande och lättillgänglig information som möjligt om föreningens verksamhet 
och dess olika medlemmar. Redaktionen har under året bestått av sekreteraren med god 
hjälp av övriga styrelsemedlemmar, som bidragit med ett antal artiklar. 
 
Info-Bladet har distribuerats i pappersform via vanlig post till alla medlemmar som så önskar. 
Glädjande nog har 253 medlemmar nu begärt att i framtiden få ”Bladet” skickat elektroniskt 
via e-post. Något som sparar både pengar och miljö. Samtliga Info-Blad, som finns i digital 
form, finns tillgängliga för medlemmar på hemsidan. 

Medlemsantalet har ökat rejält sedan föregående år vilket är väldigt roligt för oss alla. 
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Vår hemsida, som du hittar på adressen https://gppf.se, startade officiellt den 29 augusti 
2019. Sidan uppdateras efter hand och har under året varit en viktig och välbesökt 
informationskanal. Hemsidan liksom e-posten har fått en alltmer central betydelse inom 
föreningens verksamhet. Eftersom vi numera har en egen domän, så har styrelsen också 
egna, personliga, e-postadresser. T ex poppo@gppf.se . (Kolla vidare på hemsidan under 
”fliken” Styrelse) 
 
Hemsidan har ett antal ”flikar” där det döljer sig intressant information. På förstasidan finns 
dock alltid färsk information om våra aktiviteter.  Den sista fliken – Medlemssidan – har delar 
som man bara kommer åt om man är medlem. Användarnamn och lösenord publiceras alltid 
i senaste Info-Blad 
 

 
 
Statistiken visar att 50 – 70 personer (förhoppningsvis medlemmar) besöker hemsidan varje 
dag.  Som man kan se på bilden ovan är det ett antal toppar då och då. Det är då vi haft våra 
aktiviteter. Det totala antalet besök under 2022 har varit ca 20 700 besök. En ökning med ca 
18 000 sedan starten. Vi tror att det är ganska bra för en pensionärsförening. 
Det är viktigt att följa informationen på hemsidan. Där finns alltid aktuell information om 
våra aktiviteter. Alla eventuella förändringar i våra planerade aktiviteter publiceras där. 
 

Viljan att få infobladet via e-post har ökat under åren, vilket styrelsen är tacksamma för. 
Ändå är det fortfarande 231 medlemmar som väljer att få det på papper. Av dessa är 
många, konstigt nog, bland våra yngsta medlemmar. 

https://gppf.se/
mailto:poppo@gppf.se
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Under 2017 startade vi en sluten grupp på Facebook. Endast medlemmar i 
Göteborgspolisens Pensionärsförening eller nära anhörig kan bli medlemmar i denna unika 
Facebookgrupp. Antalet medlemmar i gruppen fortsätter att växa. Här delas bland annat 
gamla polisfoton, gamla historiska filmer från polisverksamheten i Göteborg och mycket 
annat som rör oss gamla polisanställda. Lars-Olof Falk har gjort ett jättearbete genom att 
digitalisera ett stort antal VHS-filmer, som sedan publicerats i vår Facebookgrupp.  Thomas 
Lager har nu tillsammans med Falk fortsatt det gigantiska jobbet att konvertera det stora 
antalet VHS-band. 
 
Facebookgruppen är också ett ”blixtsnabbt” sätt för styrelsen att nå ut med viktig och akut 
information till många medlemmar. Över hälften av våra medlemmar är nu med i gruppen. 
 

 
 
 

 
 
 
Föreningens officiella e-postadress är gppf80@gmail.com. Här kan medlemmarna bland 
annat anmäla sig till föreningens olika aktiviteter och även ställa frågor.  Bevakning av 
inkorgen sker dagligen.  
 
Att kommunicera via E-post är något som underlättar föreningsarbetet i hög grad. För att 
åstadkomma en snabb och i stort sett kostnadsfri dialog med medlemmarna önskar 
styrelsen få tillgång till respektive medlems e-postadress. Vid årsskiftet hade styrelsen fått 
tillgång till 389 e-postadresser. Långt mer än två tredjedelar av antalet medlemmar. 
 
 

 
 

Vår Facebookgrupp startades 2017. Antalet medlemmar i gruppen var 
vid årsskiftet 270 stycken – fler än hälften av våra medlemmar !! 

Sedan 2016 har vi lyckats fånga upp 389 e-postadresser ! 

mailto:gppf80@gmail.com
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Föreningens fortsatta utveckling 

Vi har tidigare framfört att föreningslivet är en väg till social gemenskap och inte minst i 
dessa pandemitider. Det är lätt att bli isolerad och ensam när ständigt återkommande och 
varnande pandemiinformation förstärker rädslan att umgås utanför sin allra närmaste krets 
och det är ju inte heller alla förunnat att ha en innersta krets. Vår pensionärsförening är ju 
en gång bildad för att i viss mån bryta ensamheten och det är därför viktigt att alla vi som är 
medlemmar i föreningen ibland sätter oss ner och funderar på vad vi kan göra.  
Hur många av oss har inte suttit och funderat på hur det är med den gamla kollegan XXXXX. 
Oftast stannar det vid en fundering. Varför inte i stället slå en signal och prata bort en stund. 
Telefonnummer finns oftast att tillgå i den matrikel som alla har fått. 
 
Hur många av Er har funderat på att anmäla sig till någon aktivitet men sedan avstått på 
grund av ”kanske ingen som man känner kommer?”. Det finns alltid någon som man känner 
och som man har minnen ihop med. Så därför tveka aldrig att anmäla Er till planerade 
aktiviteter. 
 
Även om vi lovordat den digitala utvecklingen som på ett snabbt och bra sätt gör att vi kan 
kommunicera med varandra, så får vi inte glömma att den absolut viktigaste formen för 
kontakt och kommunikation är det mänskliga mötet som sker i vardagen och vid fest, 
planerat och oplanerat. Därför är våra olika aktiviteter viktiga, där gammal får möjlighet att 
möta mindre gammal och utbyta minnen och gemensamma erfarenheter. Man blir aldrig 
äldre än man känner sig.  
 
Under 2023 så hoppas vi i styrelsen därför att många kommer att delta i planerade 
aktiviteter och att alla också hjälper till att pusha på nyblivna pensionärer så att dessa också 
får möjlighet att bli medlemmar i vår fantastiska pensionärsförening. 
 
Samarbete med Medicinhistoriska museet 
Föreningen har inlett ett samarbete med Medicinhistoriska museet som ligger i Oterdahlska 
huset. Huset hyrdes fram till 1967 av Polismyndigheten. Oterdahlska huset renoveras för 
tillfället och nyinvigning beräknas till våren 2023. På grund av fastighetens historia som 
bland annat polisstation vill museet också berätta om den delen av historien genom att på 
en vägg visa upp föremål och fotografier. Föreningen har i det sammanhanget bistått med 
en sabel och en snottra. 

 
Ekonomisk redovisning 
Kopia av Förvaltningsberättelsen och balansräkningen biläggs på sidan 13.   ./. 
 
För att underlätta betalningar har föreningen anslutit sig till det moderna betalningssättet – 
Swish. 
 
Föreningens verksamhet bekostas till största delen genom medlemsavgifterna, men liksom 
tidigare år har vi fått ett välkommet ekonomiskt bidrag från Polisförbundet Väst. 
 
Alltför många medlemmar slarvar med att betala medlemsavgiften. Detta förorsakar 
merarbete för styrelsen och i synnerhet för kassören eftersom man ej klart och tydligt anger 



11  

 

om man vill vara kvar eller lämna föreningen. Styrelsen är medvetet försiktig med att anse 
att någon utträtt ur föreningen på grund av bristande betalning innan hela bilden är 
klarlagd. Ofta är förklaringen långvarig allmänt nedsättande sjukdom och avsaknaden av 
nära aktiva anhöriga. 
 
Bidrag 
Liksom tidigare år har vi under året erhållit 2 000 kr i bidrag från Polisförbundet Väst.  
 
 
Donation 
Föreningen kontaktades under hösten 2022 av Ulla Frang vars pappa en gång varit polis i 
Göteborg under första delen av 1900-talet. Pappan har tecknat ner ett stort antal händelser 
ur sitt polisliv och dessa donerade Ulla Frang till föreningen samt en summa pengar på 

10 000 kr att användas för föreningens bästa.  
 

Vårt Swish-nummer är: 12 30 88 1706 
 
Självklart kan du också betala till föreningens Plusgirokonto: 24 20 37 – 0 
 
Styrelsen föreslår ingen förändring av årsavgiften utan att den tidigare medlemsavgiften på 
250 kr skall kvarstå. Avgiften ska vara betalad senast den sista februari 2023. 
 
Glöm aldrig att ange ditt namn när du gör inbetalningar. Ange också gärna syftet, t ex 
Årsavgift 
 
Göteborg 2023-01-11 
  
  
 
Per-Olof Johansson                                                               Roland Sätradahl 
Ordförande                                                                             Sekreterare 
  
 
  
 
Göran Myrman                                                                      Thomas Tengskog 
Vice ordförande                                                                    Kassör 
  
  
 
 
 
Barbro Granelli    Tore Björkman 
Medlemsregistrator                                                              Ledamot 
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Annika Nerman 
Ledamot 
 
 
 
 
 
 
 
Christina Lycke Alhbin   Ingemar Nord 
Suppleant    Suppleant 
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INTÄKTER    UTGIFTER  

        
Medlemsavgifter 106 950,00      
Crime Walk 2 000,00   Crime Walk 4 104,00 

Tysklandsresa 48 750,00   Tysklandsresan 57 834,00 

Julbord  28 800,00   Julbordet  59 033,80 

Årsmöte  5 259,00   Årsmöte  12 112,00 

Veterandagen 3 684,00   Veterandagen 7 587,50 

     Golftävling 79,00 

Bidrag  12 000,00   Novelltävling 20 025,00 

     Höstmöte 11 707,00 

Summa Intäkter 207 443,00   Polisvakta 803,00 

     Infobladet 422,00 

     Styrelsemöten 19 202,15 

Årets underskott 10 083,55   Minnesgåvor 5 621,75 

     Represent/Uppvaktn 2 328,00 

     Dator  4 990,00 

     kontorsmaterial 2 618,80 

     porto  1 563,00 

     It tjänster 3 891,25 

     Bankkostnader 3 604,30 

        

     Summa utgifter 217 526,55 

        
***************************************************************************

******* 

BALANSRÄKNING       

        
Tillgångar 2022-01-01   Tillgångar 2022-12-31 
Kassa  72,00   Kassa  72,00 

Plusgiro  98 361,50   Plusgiro  88 277,95 

        
Summa tillgångar 98 433,50   Summa tillgångar 88 349,95 

        

     Årets underskott 10 083,55 

        
Balans  98 433,50     98 433,50 
 

 

 

 


