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Bästa medlem i Grankulla svenska pensionärer, GSP 

GOTT NYTT ÅR 2021! 

 
Det gångna året har varit väldigt utmanande för föreningen då coronapandemin begränsade möjligheten 

att förverkliga vårt årsprogram. Efter flera månaders avbrott återupptog vi på hösten de regelbundna 
tisdagsmötena med ett begränsat antal medlemmar närvarande och möjligheten att virtuellt följa 

programmet hemma. Många hobbygrupper kunde coronaanpassa sin verksamhet och var aktiva. Några 

utfärder ordnades även.  
  

Vi vill tro att det nya året 2021 skall gå mot det bättre. Styrelsen planerar ett attraktivt program i hopp 
om att erbjuda medlemmarna tillfällen att regelbundet träffas och trivas.  

 

Höstmötet 
Höstmötet omvalde Filip Hamro-Drotz till ordförande. Till styrelsen omvaldes Gunilla Löfstedt-

Söderholm, Ulla-Rita Blomqvist och Benita Sundström. Torolf Hedlund valdes till ny medlem.  
Medlemsavgiften är oförändrad, 18 euro. Gör betalningen inom januari, notera referensnumret på 

bankgirot. 
 

Mötet kallade Marianne Svartbäck till hedersmedlem för hennes gedigna och entusiasmerande med-
verkan under många år. Gratulerar! 

Till årets hobbygrupp 2020 utsågs Teresorna och Värdinnorna utsågs till årets hobbygrupp 2019. 

 
Programmet 2021 

Höstmötet godkände förslaget till verksamhetsplan för 2021. Vårens program finner du som bilaga. 
Hur coronapandemin påverkar verksamheten är svårt att förutse idag med begränsningar, oförutsedda 

förändringar och justeringar som följd. Styrelsen följer med läget och anpassar programmet så smidigt 

som möjligt med våra medlemmars bästa i åtanke.  
Våra tisdagsmöten strömmas fortsättningsvis via webben för att så många medlemmar som möjligt 

tryggt skall kunna följa aktiviteterna vid hemdatorn, också i realtid.  
Notera att föreningen även erbjuder handräckning för att öka medlemmarnas IT-beredskap. 

 

Bekanta dig med GSP:s program på webben (grankulla.spfpension.fi) och följ notiserna i Hbl (Evene-
mang på måndagar) och Kaunis Grani samt mejlen om aktuella evenemang. Här kan du även finna 

information om GSP:s tjugo hobbygrupper, som fortsätter sina aktiviteter enligt egen tidtabell och är 
öppna för alla intresserade medlemmar. Kom med!  

 

Svenska Pensionärsförbundets (SPF) digra programutbud finner du på SPF:s webbplats (spfpension.fi) 
samt i förbundets tidning God Tid. 

 
Väl mött under år 2021! 

Målet är erbjuda medlemmarna trivsel, gemenskap och aktivitet under rådande omständigheter.  

Vi hoppas att du finner program som intresserar dig.  
Välkommen i vår krets, och ta gärna kontakt! 

 
 

Styrelsen   
 

http://www.grankulla.spfpension.fi/
http://www.spfpension.fi/

