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      GRANKULLA SVENSKA PENSIONÄRER R.F. 
  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020 

        
ALLMÄNNT   
 

Verksamhetsåret 2020 var Grankulla svenska pensionärer r.f.:s 45 verksamhetsår. Årets verk-
samhet har påverkats kraftigt av covid-19-pandemin som slog till i mars och därefter begränsade 
möjligheterna till program och sammankomster. Genom strömning, zoommöten och samman-
komster i små grupper har verksamheten ändå fortsatt hela året. 

Antalet nya medlemmar under året var 12 och medlemmar vid årets slut 590. Föreningens mål-
sättning har varit att trots covid-19-situationen kunna fortsätta stimulera medlemmarna med 
program och aktiviteter. En viktig del av programmet har traditionsenligt varit tisdagsmöten 

varannan tisdag. Fram till 3.3 hade 5 tisdagsmöten hållits med sammanlagt 609 deltagare. 
Därefter kunde tisdagsmöten inte mera hållas då Villa Junghans stängdes på grund av pande-
min. På höstterminen återupptogs tisdagsmötena med begränsat deltagarantal i enlighet med 
myndigheternas direktiv. Programmet strömmades så att medlemmarna kunde följa med mötena 

via föreningens webbsidor. Mötesströmningarna sågs sammanlagt 2761 gånger. Fester och 
teaterresor ordnades under våren (totalt 560 deltagare) men har därefter inte kunnat förverkligas. 
Sammankomster i små grupper inom våra 20 hobby- och arbetsgrupper har däremot kunnat 

fortsätta mera ostört. Föreningen gjorde en viktig insats i Grankulla bl.a. i Äldrerådet i Grankulla, 
Farfar i skolan och Grani Närhjälp r.f.  
 

MEDLEMMARNA 
 
Föreningens medlemsantal 31.12.2020 var 590 (378 kvinnor och 212 män). Under året har 12 
nya medlemmar anslutit sig, 10 har avlidit och 24 medlemmar har avskrivits.  
  
STYRELSEN OCH VERKSAMHETSGRANSKARNA 
 

Filip Hamro-Drotz har varit föreningens och styrelsens ordförande. Styrelsens fick två nya med-
lemmar; Fredrika Forsskåhl och Carola Juselius. Styrelsen valde Gunilla Löfstedt-Söderholm till 
vice ordförande, Fredrika Forsskåhl till sekreterare och Ulla-Rita Blomqvist till skattmästare. Lars 

Christer Johans har skött intressebevakningen, Benita Sundström har ansvarat för teater-, kon-
sert- och reseprogram och Yrsa Lannert har varit webbansvarig samt skött medlemsregistret. 
Mona Ehrström-Tegengren har bistått sekreteraren.  Ordinarie verksamhetsgranskare har varit 
Gunn-Britt Andersson och Mikael Paul, suppleanter Carita Fredriksson och Bengt Ohls. Styrelsen 

höll 13 möten. Styrelsen sammankallade i januari de i GSP aktivt engagerade medlemmarna till 
ett ”förstärkt styrelsemöte” för att diskutera och koordinera föreningens verksamhet. 
 

REPRESENTATION: GSP:s medlemmar engagerade i andra organ     
 

• Äldrerådet i Grankulla: Peter Forsström (ordförande), Marianne Svartbäck. Suppleanter 
Anita Meinander och Magnus Öhman.  

• Handikapprådet: Marketta Forsell (ordförande) 

• Grani Närhjälp r.f.: Peter Forsström och Ingrid Lindqvist-Stenman till april 2020 

• GraniHelp Andelslag: Alf Skogster  

• Projektet Farfar i skolan i Granhultsskolan medverkar Svante Degerth, Carl-Eric Schalin.  
Alf Skogster är högstadiets skolfarfar. Virve Forssell, Eira Karlsson, Margareta Nyman samt 
Kirsti Salminen är skolfarmödrar och Kaj Kankaanpää skolfarfar vid Mäntymäen koulu 
(språkbad). 
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• Styrelsemedlemmar i Svenska pensionärsförbundet (SPF) Mellannyland: Fredrika 
Forsskåhl och Peter Forsström 

• Svenska pensionärsförbundets (SPF) olika organ: Styrelsen, Filip Hamro-Drotz; 
Arbetsutskottet, Alf Skogster; It-kommittén, Kaj Kankaanpää; Resekommittén, Göran Stenius 
och Benita Sundström; SPF-stiftelsen, Magnus Öhman 

• Delegater i förbundets vårmöte 3.9 (zoommöte), Filip Hamro-Drotz och Benita Sundström 

• Delegater i förbundets höstmöte 19.11 (zoommöte). Filip Hamro-Drotz, Benita Sundström, 
Gunilla Löfstedt-Söderholm, Carola Juselius och Mona Ehrström-Tegengren.   

 
INFORMATION     

 
Föreningens webbplats har hållits uppdaterad och gett medlemmarna aktuell information. Under 
covid-19-pandemin har information om restriktioner och förändrade program snabbt nått medlem-

marna via webbplatsen. Två medlemsbrev med information om vårens respektive höstens pro-
gram har publicerats på webben, sänts via e-post eller postats samt delats ut. Notiser har regel-
bundet införts i Hufvudstadsbladet under Föreningsspalten samt i Kaunis Grani. På tisdags-
mötena har dagsaktuell information getts. Artiklar om GSP:s 45-åriga verksamhet har ingått i God 

Tid samt i Kaunis Grani. Information om GSP, dess styrelse och stadgar fanns på webbplatsen. 
Kalender med kommande program, hobbygruppernas verksamhet, ordförandes spalt m.m. fanns 
även där. GSP:s ledning har hållit kontakt med stadens administration, bl.a. med stadsdirektören 

för att informera om verksamheten samt med tjänstemän främst angående mötesutrymmen. 
 
VÅRMÖTET OCH HÖSTMÖTET 

 
Det stadgeenliga vårmötet blev på grund av pandemin uppskjutet och hölls den 1.9. Närvarande 
var 30 medlemmar, i enlighet med covid-19-restriktionerna. Mötet godkände verksamhetsberät-
telsen och bokslutet för 2019.  

Det stadgeenliga höstmötet hölls 24.11. Närvarande var 20 medlemmar enligt restriktionerna. 
Mötet godkände verksamhetsplan och budgetförslag för 2021. Filip Hamro-Drotz omvaldes till 
föreningens ordförande för år 2021. Höstmötet fastslog medlemsavgiften till 18 €. Mötet beslöt att 

styrelsen ska bestå av åtta medlemmar förutom ordförande. Kvarstående medlemmar är; Mona 
Ehrström-Tegengren, Fredrika Forsskåhl, Carola Juselius och Yrsa Lannert. För perioden 2021-
2022 återvaldes Ulla-Rita Blomqvist, Gunilla Löfstedt-Söderholm och Benita Sundström samt 

som ny medlem Torolf Hedlund. 
 Till ordinarie verksamhetsgranskare för år 2021 valdes Mikael Paul och Christina Varis, till 

suppleanter Gun-Britt Andersson och Bengt Ohls. 
 

EKONOMI 
 
Föreningens verksamhet sköttes i princip på självkostnadsbasis och med hjälp av bidrag. Vi 

tackar årets bidragsgivare: Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla 3000 €, SPF Förbundspaketet 600 €, 
SPF 300 €, stöd från Grankulla stad via idrottsnämnden 800 €, social- och hälsovårdsnämnden 
1500 € och kulturnämnden 1700 €, samt Nygréns Stiftelse 1500 €. Årets resultat var 1189,92 €.  

Pengarna användes i huvudsak till tisdagsträffar, hobbygruppernas verksamhet och till teknisk ut-
rustning för att möjliggöra kommunikation via webben. Införskaffandet av apparatur för ström-
ningstjänsten var central. Publiceringen av 45-års-festskriften var också ett stort projekt. 
Resultat- och balansräkningen som bilaga. 

Medlemsavgiften var 18 €/person, 14 € gick till Svenska pensionärsförbundet. För avgiften till 
förbundet erhöll medlemmarna bl.a. pensionärstidningen God Tid, som utkom med tio nummer. 
 

VERKSAMHETEN  

 
Tisdagsmötena: Tyngdpunkten har legat på föreningens varannan tisdag återkommande möten 
med anföranden, musikinslag, samkväm och kaffeservering i Villa Junghans. På vårterminen 
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hölls 4 möten innan coiv-19-pandemin omöjliggjorde möten på Villa Junghans.  På höstterminen 
återupptogs mötena med begränsat deltagarantal enligt givna säkerhetsrestriktioner. För att 
möjliggöra distansdeltagande strömmades alla höstens 7 möten. Villa Junghans stängdes 30.11 

varefter inga program i allmänna utrymmen mera var tillåtna. Bokmarknaden som ordnades i 
samband med tisdagsmötena upphörde i mars. Under sommaren kunde inga sommarcafémöten 
hållas. Sedan 1.11 träffas promenadintresserade medlemmar varje söndag för en söndags-

promenad i små grupper.  
 
Vårens tisdagsmöten (antalet deltagare i parentes) 

21.1  Håkan Blomberg, ordf., Esbos Hembygdsförening: ”Esbo hembygd”. (120) 
4.2  GSP nu och i framtiden. Hur ser medlemmarna på vår verksamhet. (110) 
18.2  Audionom Anita Valjakka/Hörselvård: ”Minne och hörsel”. (149) 

3.3 Jens Tegengren, ”Säkerhet i vardagen” (130) 
 
Höstens tisdagsmöten (parentes anger närvarande deltagare/ antal strömningar) 

1.9 Vårmöte (uppskjutet från våren) varefter Professor Carl-Henrik von Bonsdorff 
 kommenterar covid-19-epidemin (30/258) 
15.9 Jonas Jungar, chef för kvalitetskontroll och publik-dialog, Svenska Yle, ”Pålitlig 
 information eller hysteri?” (25/139) 

29.9   vd Michaela Ramm-Schmidt (Stiftelsen för ett levande Östersjön (BSAG)), 
 ”Östersjön – varför är havet så viktigt för oss och för att trygga en hållbar 
 framtid?”  (23/176) 

13.10  Kira Exell-Paakki Träna din muskel-styrka”. Helena Pirvola-Nykänen informerar om 
 motionsträning på Villa Breda och Move (27/176) 
27.10  Anne Bergman, folklorist och arkivarie, ”Om finlands-svenska festseder” (23/162) 

10.11 Markus Rosenlund, ”Väderförändringar” (37/126) 
24.11  Höstmöte. Därefter GSP-fotoklubbens ordförande Henrik Bremer, 
  ”Fotografering som hobby” (20/148) 
 

Fester och teater (antalet deltagare inom parentes) 
7.1   Nyårslunch (135) 
9.1   La Boheme, Nationaloperan (30) 

29.1 Födelsedagsfest (för inbjudna) (103) 
6.3   Räkfesten (lotteri arrangerad av och till förmån för FRK) (122) 
 

Övrigt 
21.1 ”Runda bordet”, förstärkt styrelsemöte med GSP:s aktivt engagerade (43) 
16.10 Rundvandring på Lappvikens sjukhusområde, Heidi Johansson guide (14) 
26.10 Rundvandring på Grankulla begravningsplats, Catharina Brandt-Vahtola guide (10) 

6.12 Ordförande lade tillsammans med KSS (kauniaisten Suomalaiset Seniorit) 
 ordförande en krans på hjältegravarna i Grankulla 

 

It-stöd och -handledning 

It-stödgruppen har aktivt hjälpt medlemmar att förkovra sig i dator- och annan it-användning 

vid de regelbundna it-drop-in-tillfällena före tisdagsmöten. Verksamheten fortsatte under den 
tid Villa Junghans var öppen. Ett stort antal (95) it-stöd-hembesök har gjorts vilket varit extra 

viktigt då covid-19 begränsat möjligheter till fysiska möten och ytterligare förstärkt behovet av 
att kunna ha kontakt via webben.  
 

45-årsjubileum 
Med anledning av att GSP fyllt 45 år utgavs en festskrift på 32 sidor som i text och bild beskrev 
föreningens verksamhet. Festskriften postades till alla medlemmar och samarbetspartners. Den 

publicerades också som en webbversion.  Ett planerat 45-års-musikevenemang måste på grund 
av covid-19-situationen inhiberas. 
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Villa Breda 
För mången är Villa Breda platsen där senioren intar sin dagliga måltid. Våra hobbygrupper har 
utnyttjat möjligheten att träffas i huset. Till glädje för de boende har hunden Kung Arthur besökt 

Villa Breda regelbundet två timmar varje måndag. Sedan pandemins början har villa Breda varit 
stängt för andra än de som bor i huset och deras anhöriga. 
 

Samarbete med de finska pensionärerna i Grankulla 
GSP har fortsatt samarbetet med de finskspråkiga pensionärerna i Grankulla (KSS) på ordföran-
denivå närmast för att bevaka gemensamma intressen i staden. En gemensam petition om 
perrongerna vid järnvägsstationen i Grankulla gavs till staden.  
 

 Samarbete med pensionärsföreningarna i grannkommunerna 

Kontakter med de svenskspråkiga pensionärsföreningarna i grannkommunerna har fortsatt. Ord-
förandena har regelbunden kontakt, närmast med Esbo, Vanda och Helsingfors. Samarbetet i 
SPF Mellannyland upprätthålls och man eftersträvar ett närmare samarbete mellan föreningarna i 

Nyland, speciellt med tanke på intressebevakning. Ett gemensamt ändringskrav till styrelsen för 
Helsingfors Regiontrafik (HRT) har sänts med krav att återinföra seniorrabatten på 
engångsbiljetten.   
 

Samarbete med andra Grankullaföreningar 

De fem Grankullaföreningarna (GSP, Grankullagillet, Svenska kulturföreningen, Marthorna och 
Munskänkarna) koordinerar sitt program bl.a. för att undvika att program går på varandra. 
Ordförandena har kommit överens om att träffas regelbundet. 
 

INTRESSEBEVAKNING 
 
Ett initiativ för att förbättra pensionärernas möjlighet att handha bankärenden initierades av 

GPS:s intressebevakare. Då många pensionärer begränsas av sina möjligheter att sköta 
bankärenden via internettjänster sågs lokal fysisk kontakt med bankpersonal som en viktig faktor 
för att öka pensionärernas möjligheter att klara sina dagliga åligganden. Tyvärr har detta initiativ 

inte lett till några konkreta resultat. GSP deltog i aktioner för återinförande av seniorrabatt på 
engångsbiljetter i regiontrafiken. Såsom flera år tidigare, har GSP deltagit i initiativ för att få en 
förbättring till stånd vad gäller perrongen på Grankulla station Detta för att pensionärer lättare 
kunde stiga på och av tågen. 

 

VERKSAMHETEN INOM HOBBY- OCH ARBETSGRUPPER 

I föreningen verkade tjugo hobbygrupper: Boccia, Canasta, Debatthörnan, Fotoklubben, Gröna 

fingrar, GSP CanTanter, GSP Klang, It-stöd, Konstklubben, Line Dance, Naturgruppen, Pilates, 
Pyssel, Racketsport, Samtalscafé, Scrabble, Seniordans, Släktforskarna, Teresagruppen, 
Vandrarna och arbetsgrupperna Värdinnorna och Bordsbärarna. Verksamheten inom hobby- och 

arbetsgrupper har i viss utsträckning kunnat fortsätta också under covid-19-pandemin. GSP har 
fått två nya hobbygrupper, Naturgruppen och Racketsport. Till årets hobbygrupp år 2019 utsågs 
Värdinnorna och 2020 Teresorna. Sammanlagt hade hobbygrupperna 291 sammankomster med 
3278 deltagare. 

 
Hobby- och arbetsgruppernas rapport som bilaga. 
 

 
 
 
Styrelsen  

 


