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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2018

ALLMÄNT 

Verksamhetsåret 2018 var Grankulla svenska pensionärer rf:s 43 verksamhetsår.  Antalet nya 
medlemmar var 44 vilket gav 623 medlemmar totalt. Föreningens målsättning var att stimulera 
medlemmarna med program och aktiviteter. Detta skedde i form av tisdagsmöten varannan tisdag 
(antalet deltagare varierade från 70 till 170, i medeltal 119 deltagare per gång), fester, teater- och 
konsertresor samt utfärder (ca 2850 deltagare totalt) och deltagande i den livliga verksamheten 
inom våra 16 hobby- och arbetsgrupper. Föreningen gjorde en viktig insats i Grankulla bl.a. i Grani 
Närhjälp r.f., Äldrerådet i Grankulla, Farfar i skolan. Föreningens manskör GSP-Klang uppträdde 
på föreningens sammankomster, i kyrkan samt vid hjältegravarna på självständighetsdagen. 
Teresorna stickade filtar till de nödställda ute i världen och våra pensionärer uppförde jultablåer för 
stadens svenska daghemsbarn. En ny hobbygrupp, GSP DamRöster med dirigent Kjerstin 
Sikström, grundades på alla hjärtans dag 14.2 och fick omedelbart ett tjugotal medlemmar. 
Tack vare ett aktivt talkoarbete bland medlemmarna och stödet från Grankulla stad har 
verksamheten kunnat utvecklas.

MEDLEMMARNA

Föreningens medlemsantal 31.12.2018 var 623 (406 kvinnor och 217 män). Under året har 44 
anslutit sig, 15 har avlidit och 12 medlemmar avskrivits. 

STYRELSEN OCH VERKSAMHETSGRANSKARNA

Filip Hamro-Drotz har varit föreningens och styrelsens ordförande. Styrelsen valde Marina Grönlund 
till vice ordförande, men då hon avgick i februari valdes Marianne Svartbäck till vice ordförande fr.o.m.
13.3. Marianne har även fungerat som koordinator för värdinnorna. Mona Ehrström-Tegengren utsågs 
till sekreterare och Yrsa Lannert till skattmästare. Benita Sundström har ansvarat för teater-, konsert- 
och reseprogram, Clas Bergring har varit IT- och medlemsansvarig och Kaj Kankaanpää webbmaster 
och IT-handläggare. Ordinarie verksamhetsgranskare har varit Gun-Britt Andersson och Mikael Paul, 
suppleanter Inger Jormalainen och Carita Fredriksson. Styrelsen höll tolv möten. Styrelsen 
sammankallade i januari de i GSP aktivt engagerade medlemmarna till ett ”förstärkt styrelsemöte” för 
att diskutera och koordinera föreningens verksamhet. 

REPRESENTATION: GSPs medlemmar engagerade i andra organ    

 Äldrerådet i Grankulla: Marina Grönlund och Peter Forsström. Suppleanter Anita Meinander 
och Magnus Öhman. 

 Handikapprådet: Marketta Forsell
 Grani Närhjälp r.f.: Yvonne Lassenius och Peter Forsström; suppleanter Alf Skogster (GSP), 

Ingrid Lindqvist-Stenman, Mona Ehrström-Tegengren (Grankulla sv. församling). Margareta 
Gylling är verksamhetsgranskare 

 Projektet Farfar i skolan i Granhultsskolan medverkar Clas Bergring, Svante Degerth, Kaj 
Kankaanpää, Robert Lindroos, Sture Skogström, och Martin Uunila. Alf Skogster är högsta-
diets skolfarfar och Virve Forssell, Eira Karlsson, Margareta Nyman samt Kirsti Salminen 
är skolfarmödrar vid Mäntymäen koulu

 Styrelsemedlemmar i SPF Mellannyland: Fredrika Forsskåhl och Peter Forsström
 Svenska pensionärsförbundets olika organ: Styrelsen, Filip Hamro-Drotz; Arbetsutskottet 

och Organisationskommittén, Alf Skogster; IT-kommittén, Kaj Kankaanpää; Resekommittén, 
Göran Stenius och Benita Sundström; Skattmästare, Lasse Koivu; Valberedningen, Magnus 
Diesen (ordförande); SPFstiftelsen, Magnus Öhman
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 Delegater i förbundets vårmöte i Borgå den 24 april var Clas Bergring, Rita von Knorring, 
Yrsa Lannert, Marianne Svartbäck och Benita Sundström. 

 Delegater i förbundets höstmöte de 22 november i Tammerfors var Benita Sundström, Clas 
Bergring, Yrsa Lannert, Rita von Knorring och Finn Berg. 

INFORMATION

Föreningens webbplats har hållits uppdaterad och gett medlemmarna aktuell information. Två 
medlemsbrev med information om vårens respektive höstens program har publicerats på webben, 
sänts via e-post eller postats samt delats ut. Notiser har regelbundet införts i Hufvudstadsbladet 
under Evenemax samt i Kaunis Grani. På tisdagsmötena har dagsaktuell information getts. Artiklar 
om GSPs verksamhet har ingått i God Tid samt dagstidningar. Information om GSP, dess styrelse 
och stadgar fanns på webbplatsen. Kalender med kommande program, hobbygruppernas 
verksamhet, ordförandes spalt m.m. fanns även där.
GSPs ledning har hållit kontakt med stadens administration, bl.a. med stadsdirektören för att 
informera om vår verksamhet samt med tjänstemän främst angående mötesutrymmen.

VÅRMÖTET OCH HÖSTMÖTET

Det stadgeenliga vårmötet 21.3 (112 deltagare) godkände verksamhetsberättelsen och bokslutet 
för 2017. En minnesstund för de under 2016 avlidna medlemmarna hölls efter vårmötet.

Det stadgeenliga höstmötet 27.11 (129 deltagare) godkände verksamhetsplan och budgetförslag 
för 2019. Filip Hamro-Drotz omvaldes till föreningens ordförande för år 2019. Höstmötet fastslog en
höjning av medlemsavgiften till 18 €, vari ingår deltagande i tisdagsmöten. Mötet beslöt att 
styrelsen ska bestå av åtta medlemmar i stället för fjolårets sju. Styrelsemedlemmarna Kaj 
Kankaanpää, Yrsa Lannert, Benita Sundström och Marianne Svartbäck var i tur att avgå. Inför 
perioden 2019-2020 återvalde mötet Benita Sundström och Yrsa Lannert och som nya medlemmar
Ulla-Rita Blomqvist, Lars Christer Johans, Gunilla Löfstedt-Söderholm och Inge-Britt Sandström 
sålunda att Yrsa Lannert och Inge-Britt Sandström väljs för ett år, de övriga för två år, detta för att 
balansera principen att hälften av styrelsens medlemmar är årligen i tur att avgå. Övriga 
styrelsemedlemmar år 2019 är Clas Bergring och Mona Ehrström-Tegengren. Till verksamhets-
granskare för år 2018 valdes Gunn-Britt Andersson och Mikael Paul och som deras suppleanter 
Carita Fredriksson och Bengt Ohls. 

EKONOMI

Föreningens verksamhet sköttes i princip på självkostnadsbasis men understöddes till en del med 
olika bidrag. Vi tackar årets bidragsgivare: Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla 2500 €, SPF 
Förbundspaketet/Kulturfonden 500 €, Stiftelsen för svensk pensionärverksamhet 400 €, samt stöd 
från Grankulla stad via idrottsnämnden 1000 €, social- och hälsovårdsnämnden 850 € och 
kulturnämnden 1300 €. För fotografering av gamla hus i Grankulla fick Fotoklubben ett understöd 
av Grankulla svenska kulturförening på 1500 € att användas under perioden 2018 t.o.m. 2022. 
Årets resultat var 3340,48 € inklusive bidraget på 1500 € till Fotoklubben. Föreningens resultat- 
och balansräkning som bilaga.

Medlemsavgiften var 13 €/person, av vilken 11 € gick till Svenska pensionärsförbundet. För 
avgiften till förbundet erhöll medlemmarna bl.a. pensionärstidningen God Tid, som utkom med nio 
nummer. 

VERKSAMHETEN 

Tisdagsmötena: Tyngdpunkten har legat på föreningens varannan tisdag återkommande möten 
med anföranden, annat program, musikinslag, samkväm och kaffeservering i Villa Junghans, 9 på 
våren och 7 på hösten. I samband med tisdagsmötena ordnades bokmarknad. Under sommaren 
har sommarcafé ordnats en gång per månad med totalt 85 deltagare.
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Vårens tisdagsmöten (antalet deltagare i parentes)
23.01 ”Sköt om ditt minne”, Ida Mitchell från Minneslotsen (160)
6.2 ”De stora besluten på ålderns höst”, Arno Wirzenius från Kotkanejdens pensionärer 

(150)
20.2 Debattforum för alla GSPare: vad förväntar sig medlemmarna av sin förening, 

skrivtolkarna presenterar sig. (70)
6.3 ”Humanitärt arbete i Afghanistan”, Anki och Jan Tunér (125)
20.3 Vårmöte och minnesstund (100)
3.4 Påskcafé och Marianne Ekholm om ”Situationen för Villa Breda” (130)
24.4 ”Grankulla år 1918”, Clara Palmgren (165)
15.5 ”Vi kan – hobbygruppers presentation” (150)
29.5 Glad sommar, kaffe och allsång (95)

Höstens tisdagsmöten
4.9. Stadsdirektör Christoffer Masar ”Aktuellt i Grankulla” (170)
18.9. Carl-Olaf Homén ”Piller, pengar och politik inom idrotten” (140)
2.10. Elisabeth Rehn och hennes politiska erfarenheter (150) 
16.10. Christina Gestrin ”Miljösamarbetet i Östersjöregionen” (120)
13.11 Författaren Gitta Hallakorpi, ”Att vara en skrivande pensionär och novellsamlingen: 

Oss Emellan”(95)
27.11. Höstmöte. Hasse Söderlund: ”Biokemi, genmodifiering, E-nummer” (129)
11.12  Kim Nyström: ”Ett bergsbestigningsäventyr” (90 deltagare)

Teater- och konsertbesök: 
4.2 Åttan – Fallåker (50)
14.4 ”Cats” Tampereen Teatteri (45)
25.4 Helmut Lotti konsert, Finlandiahuset. (50)
16.5 ”Sommarboken”, Lilla Teatern (33)
30.10. ”Ungdomlig energi och livskraft” i Nya Paviljongen, ingår i Grankulla musikfest i sam-

arbete med och för GSP och KSS. (36 anmälda via GSP)
9.11. ”Varsågoda!”, Fallåker (42) 
10.11. Konsert med bl.a. Linda Lampenius i Kyrkslätt församling (30)
16.11 Chess, Svenska teatern (50)
24.11. Jane Eyre/Åbo Svenska Teater (40)

Fester: 
9.1 Nyårslunch (120)
31.1 Födelsedagsfest för inbjudna, (75, 80, 90 samt 91 eller mer fyllda medlemmar) (115)
9.3 ”Räkfrossan” (125)
1.5 Första majlunch (108)
12.10. Italiensk afton (120)

Resor och utfärder
1.3 Operaresa till Tallinn (30)
22.5 Vårutfärd till Maritimcentret Vellamo, Kotka samt Langinkoski (48)
10.9. Höstutfärd till Hanaholmen (48)
15.10 Besök på riksdagshuset (riksdagsledamöterna Veronica Rehn-Kivi och Anders 

Aldlercreutz) (39)
Övrigt
19.1 ”Runda bordet”, förstärkt styrelsemöte med GSPs aktivt engagerade (39)
17.5 GSP deltog i Granidagen med ett lotteri
14.6, 19.7, 9.8 Sommarcafé på Villa Junghans (totalt 85 deltagare) 
6.8 Golfdag gemensam med ESP och EHF (totalt 15, GSP 5)
9.10. Seniorsurfen för GSP och KSS (totalt 8).
4, 5.12  Pensionärernas jultablå i Grankulla kyrka (2 tablåer per dag)
6.12. Kransläggning vid hjältegravarna (tillsamman med KSS)
18.12 Julsamling i kyrkan (100)
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IT-stöd och -handledning
GSP fortsatte under IT-stödgruppens ledning hjälpa medlemmar att förkovra sig i dator- och annan 
IT-användning främst vid de regelbundna IT-dropin-tillfällena före tisdagsmöten. Även hembesök 
har gjorts. Därtill har två kurser för Windows 10 med 8 deltagare i varje genomförts.

Villa Breda
Villa Breda har under året fått en ansiktslyftning. GSP har deltagit i utformandet av det nya Villa 
Breda för att ur pensionärernas perspektiv bidra till att huset blir ett fungerande vardagsrum. För 
mången är Villa Breda platsen där senioren intar sin dagliga måltid. Från hösten kunde flera 
hobbygrupper utnyttjat möjligheten att träffas i huset. 

Samarbete med de finska pensionärerna i Grankulla.
GSP har fortsatt samarbetet med de finskspråkiga pensionärerna i Grankulla (Kauniaisten suoma-
laiset seniorit KSS) på styrelsenivå för att närmast bevaka de gemensamma intressena i staden, bl.a. 
genom Äldrerådet i Grankulla. Styrelserepresentanter har träffats två gånger. På självständig-
hetsdagen nedlade under stadens ceremoni föreningarnas ordföranden pensionärernas gemen-
samma krans vid hjältegraven.

Samarbete med pensionärsföreningarna i grannkommunerna
GSP har initierat närmare kontakter med de svenskspråkiga pensionärsföreningarna i grann-
kommunerna. Två träffar mellan föreningarnas styrelser har ordnats med avsikt att informera, tipsa 
och koordinera. Därtill har representant för Helsingfors pensionärers samråd besökt GSP.

Samarbete mellan pensionärsföreningarna i Nyland
I södra Finland, ”från Hangö till Kotka” har pensionärföreningarna diskuterat behovet av och 
möjligheterna till ett närmare samarbete i regionen, bl.a. med tanke på pensionärernas intresse-
bevakning i regionen. GSP:s reprtesentanter har deltagit i några möten.

VERKSAMHETEN INOM HOBBY- OCH ARBETSGRUPPER

Till årets hobbygrupp utsågs Boccia med motiveringen att det är en aktiv hobbygrupp dit nya 
medlemmar årligen anslutit sig sedan starten 2014. Boccia spelas i samarbete med Esbo-
pensionärerna och är därmed Finlands största hobbygrupp för pensionärer. Guldet i Boccia-
turneringen 2018 vanns av Grankullas II-lag. 

I föreningen verkade sexton hobbygrupper: Boccia, Canasta, Debatthörnan, Fotoklubb, Gröna 
fingrar, GSP DamRöster, GSP-Klang, IT-stöd, Konstklubben, LineDance, Samtalscafé, Schack, 
Scrabble, Seniordans, Teresagrupp, Vandrarna, därtill arbetsgrupperna Värdinnorna och 
Bordsbärarna. Verksamheten inom hobby- och arbetsgrupper har varit livlig.
I brist på deltagare har schackgruppen under året lagt ner sin verksamhet.

Hobby- och arbetsgrupperna – i ett nötskal som bilaga/finns att läsa på webben.

Styrelsen riktar ett varmt tack till alla som på något sätt bidragit till verksamheten och den 
trivsamma stämningen vid föreningens sammankomster.

Grankulla 12.2.2019

Styrelsen
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