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Bästa medlem i GSP       Medlemsbrev 1/2019 

GOTT NYTT ÅR 2019!  

 

Grankulla svenska pensionärer har i dag cirka 630 medlemmar. Under senaste år deltog många av 

dem aktivt i vårt digra program. Vi trivdes tillsammans och det är ett bra avstamp för det nya året! 

 

Höstmötet och en delvis förnyad styrelse 

Vid höstmötet i november omvaldes Filip Hamro-Drotz till föreningens ordförande. Mötet beslöt att 

utvidga styrelsen till åtta ledamöter. Mona Ehrström-Tegengrens och Clas Bergrings mandat fortgår 

till 2019. Yrsa Lannert och Benita Sundström omvaldes. Till nya ledamöter valdes Ulla-Rita 

Blomqvist, Lars Christer Johans, Gunilla Löfstedt-Söderholm och Inge-Britt Sandström. Vi är 

övertygade om att föreningens verksamhet fortsätter med vind i seglen!  

Ett varma tack riktar vi till Marianne Svartbäck och Kaj Kankaanpää för många år av synnerligen 

förtjänstfullt arbete till förmån för föreningen. Vi gläds åt att de även i fortsättningen lovat medverka 

för föreningens bästa.  

Styrelseledamöternas kontaktuppgifter finns som bilaga till detta brev. 

 

Höstmötet godkände förslaget till budget för 2019. Medlemsavgiften höjs till 18 euro dock så att 

deltagaravgiften på GSP:s tisdagsmöten slopas. Höjningen av medlemsavgiften beror främst på att 

medlemsavgiften till pensionärsförbundet höjs med 3 euro (till 14 euro) med vilket SPF kan förbättra 

de svenska pensionärernas intressebevakning i Finland.  

Betalningsinstruktion för medlemsavgiften 2019 är bilagd och skall betalas senast den 21 januari, 

vänligen observera referensnumret. 

 

Programmet våren 2019 

Höstmötet godkände förslaget till verksamhetsplan för 2019. Vi fortsätter med tisdagsmötena 

(varannan tisdag, jämna veckor), ordnar fester, konsert- och teaterbesök, exkursioner och resor, 

samt stöder medlemmarnas beredskap att klara sig i dagens IT-samhälle. Du kan i bilagan samt på 

GSP:s webbplats (www.grankulla.spfpension.fi) bekanta dig med huvudpunkterna i vårterminens 

program. Se även tidningsnotiser och elektroniska mejl om aktuella evenemang. 

 

GSP:s hobbygrupper presenteras på webbplatsen under fliken ”Hobbygrupperna”. De fortsätter med 

sina aktiviteter och träffas enligt egen tidtabell. Hobbygrupperna är öppna för alla intresserade 

medlemmar och ingen förhandsanmälning behövs. 

 

Du kan även följa med andra pensionärsföreningars och pensionärsförbundets program via SPF:s 

webbplats (www.spfpension.fi) samt i tidningen God Tid. Delta gärna i evenemang som intresserar. 

 

Vi ser fram emot ett angenämt och givande år tillsammans! 

GSP har ett digert program. Vi strävar till att erbjuda medlemmarna ett program för trivsel och 

aktivitet. Att pensionärernas åsikter beaktas i stadens beslut är viktigt för oss. Styrelsen tar gärna 

emot tankar och kommentarer om programmet. Det är både stimulerande och givande att aktivt 

delta i verksamheten! 

 

Väl mött under året! 

Styrelsen 

 

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

