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                      ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016  
ALLMÄNT  
 
Verksamhetsåret 2016 var Grankulla svenska pensionärer r.f:s 41 verksamhetsår.  
Antalet nya medlemmar var 46 och vi är nu inalles 591 medlemmar. Föreningens 
målsättning har varit att stimulera medlemmarna med program och aktiviteter. Detta 
skedde i form av tisdagsmöten varannan tisdag (90–185 deltagare per gång), teater- och 
konsertresor samt utfärder (ca 1 200 deltagare under året) samt deltagande i den livliga 
verksamheten inom våra 18 hobby- och arbetsgrupper. Föreningen gör en viktig insats i 
Grankulla bl.a. i Grani Närhjälp r.f., Äldrerådet i Grankulla, projektet Farfar i skolan osv. 
Föreningens manskör GSP-Klang uppträder på föreningens sammankomster, i kyrkan 
samt vid hjältegravarna på självständighetsdagen. Teresorna stickar filtar till de 
nödställda ute i världen och våra pensionärer uppför en jultablå för stadens svenska 
daghemsbarn.  
Tack vare ett synnerligen aktivt talkoarbete bland medlemmarna och stödet från 
Grankulla stad har verksamheten kunnat utvecklas. 
  
MEDLEMMARNA 
 
Föreningens medlemsantal 31.12.2016 var 591 (377 damer och 214 herrar). Under året 
har 46 anslutit sig och 19 har avlidit samt 17 medlemmar avskrivits. Antalet medlemmar 
som under 2016 fyllt jämna år, 75 eller mera, är 104.  
  
STYRELSEN OCH VERKSAMHETSGRANSKARNA 
 
Marianne Svartbäck har varit föreningens och styrelsens ordförande. Styrelsen utsåg 
Magnus Diesen till vice ordförande, Anna-Greta Liljeroth till sekreterare och Yrsa Lannert 
till skattmästare. Till husmor utsågs Tuula Jonasson med Stina Salminen som vice 
husmor (utanför styrelsen). Carita Skogström har fungerat som resekoordinator, Clas 
Bergring som IT- och medlemsansvarig och Kaj Kankaanpää som webbmaster och IT-
handläggare. Margareta Sirviö har fungerat som programansvarig med huvudansvaret för 
allla evenemangsanmälningar. Magnus Diesen har skött kontakten med bidragsgivarna 
och fungerat som ordförande för SPF Mellannyland. Ordinarie verksamhetsgranskare har 
varit Carita Fredriksson och Folke Tegengren, suppleanter Inger Jormalainen och Herbert 
Mäklin. 
 
REPRESENTATION     
 
- Grani Närhjälp r.f.: Yvonne Lassenius och Peter Forsström; suppleant Anna-Greta 

Liljeroth. Som verksamhetsgranskare fungerade Marianne Svartbäck. 
 
- Äldrerådet i Grankulla: Yvonne Lassenius och Sture Skogström (ordförande). 

Suppleanter Anita  Meinander och Peter Forsström. Alf Skogster som representant för 
social- och hälsovårdsnämnden. 

 
- Projektet Farfar i skolan: Clas Bergring, Svante Degerth, Kaj Kankaanpää, Robert 

Lindroos, Alf Skogster, Sture Skogström, Ulf Söderholm, Martin Uunila. Alf Skogster 
verkar i Hagelstamska skolan medan alla andra fungerar i Granhultsskolan. Gunnar 
Nyman och Bernt Paqvalén var med vårterminen 2016. Margareta Nyman, Virve 
Forssell, Gun Österberg och Eira Karlsson har deltagit i språkbadsundervisningen i 
Mäntymäkiskolan.  
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- Närståendevårdarnas stödgrupp: Anna-Greta Liljeroth                        
 
- Styrelsemedlemmar i SPF Mellannyland: Magnus Diesen och Peter Forsström. 

 
- Flera av föreningens medlemmar har suttit med som sakkunniga i kommittéer som 

tillsats av SPF. IT-kommittén – Kaj Kankaanpää; Organisationskommittén – Alf 
Skogster; Resekommittén – Göran Stenius; Utbildningskommittén – Kerstin 
Meinander. Lasse Koivu, förbundets skattmästare, satt med i styrelsen för Stiftelsen 
för svensk pensionärsverksamhet i Finland. Magnus Diesen var ordförande för 
förbundets valberedning. I förbundsstyrelsens arbetsutskott satt Alf Skogster. 

 
- I förbundets vårmöte 25.4.2015 i Åbo deltog Clas Bergring, Magnus Diesen 

(ordförande för valberedningen), Yrsa Lannert och Marianne Svartbäck. I förbundets 
höstmöte 24.11.16 i Tammerfors deltog Magnus Diesen, Marianne Svartbäck, Carita 
Skogström och Sten von Troil.   

 
- I SPF:s inspirationsdag 15.2.2016 i Tammerfors deltog Magnus Diesen och 

Marianne Svartbäck. 
    
INFORMATION     
 
Notiser har införts regelbundet i Evenemax i Hufvudstadsbladet och i Kaunis Grani. På 
föreningens webbsida har även funnits aktuell information. På tisdagsmötena har 
dagsaktuell information givits. Dessutom har två medlemsbrev med information om 
vårens respektive höstens program publicerats på vår webbsida samt sänts ut per e-post 
eller post samt delats ut.  
 
VÅRMÖTET OCH HÖSTMÖTET 
 
Föreningens stadgeenliga vårmöte 22.3.2016 (80 deltagare) godkände årsberättelsen 
och bokslutet för år 2015. Vårmötet fastställde också förändringar i föreningens stadgar. 
Bl.a. inskrevs att föreningen ska verka för att medlemmarnas erfarenheter och  
kunskaper beaktas i lokalsamhället. Övriga ändringar gällde formaliteter. 
Alf Skogster kallades till föreningens hedersordförande vid vårmötet. 
 
Det stadgeenliga höstmötet 15.11.2016 (145 deltagare) godkände verksamhetsplan 
och budgetförslag för 2017. Marianne Svartbäck valdes enhälligt till föreningens 
ordförande för år 2017. Höstmötet fastslog en oförändrad medlemsavgift om 13 €. Till 
styrelsemedlemmar för åren 2017 och 2018 återvaldes Yrsa Lannert och Kaj 
Kankaanpää. I stället för Tuula Jonasson och Margareta Sirviö, som undanbett sig 
återval, invaldes Filip Hamro-Drotz och Benita Sundström för 2017 och 2018. Clas 
Bergring, Magnus Diesen, Anna-Greta Liljeroth och Carita Skogström valdes år 2015 för 
åren 2016 och 2017. Till verksamhetsgranskare för år 2017 valdes Carita Fredriksson 
och Folke Tegengren och till suppleanter för dessa återvaldes Inger Jormalainen och 
Herbert Mäklin.  
       
EKONOMI 
 
Föreningens verksamhet sker i princip på självkostnadsbasis men understöds till en liten 
del med olika bidrag, sammanlagt 4 900,00 €. Vi tackar våra bidragsgivare, som under 
året var Grankulla stad 1 000,00 €, Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland 
400,00 € samt Kulturfonden via Svenska pensionärsförbundet 500,00 €, Aktiastiftelsen i 
 



      3 
Esbo-Grankulla 1 800,00 €, stadens idrottsnämnd 500,00 € (dansutbildning) samt 
stadens kulturnämnd 700,00 € (pengar till garn för Teresorna). 
 
Medlemsavgiften var 13 €/person, av vilken 11 € erläggs till Svenska pensionärsför-
bundet. För denna avgift till förbundet erhåller vi bl.a. pensionärstidningen God Tid, som 
utkommer med nio nummer i året. Årets överskott var 791,96 €. Föreningens  
ekonomi presenteras i bifogade resultat- och balansräkning. 
 
VERKSAMHETEN  
 
Tisdagsmötena: Tyngdpunkten har legat på föreningens varannan tisdag återkom-
mande möten med program och kaffeservering, 11 på våren och 8 på hösten. Antalet 
deltagare har varierat mellan 90 och 185. I samband med tisdagsmötena ordnades 
bokmarknad. Under sommaren har ordnats sommarcafé en gång per månad med 25–50 
deltagare per gång. Vid tisdagsmötena har föreningens hobbygrupper presenterat sin 
verksamhet. 
 
Vårens program 
 
Ons 06.01 Strausskonsert  
Ti 12.01 Nyårslunch på Kauniala 
Ons 20.01 Födelsedagsfest på Junghans  
Ti 26.01 Harri Hoffman: ’Worldloppet – ett äventyr på skidor’  
Sö 31.01 Evitskogs revy ’Stjärnsmällen’  
Ti 09.02 Johanna Holmström/’Mellan tradition och religion – islam och feminism’ 
Ti23.02 Christer Carlsson/’Projekt Wellness’  
Fre 04.03 Marsfest 
Ti 08.03  Robert Bergholm (TV-doktorn från Efter Nio på Yle Fem)/’De vanligaste 

åldersrelaterade sjukdomarna’   
Ti 22.03 Vårmöte och minnesstund 
Ti 05.04 Charlotta af Hällström-Reijonen: ’Finlandismer’  
Ti 19.04  Ulf Andersson/’Fältsvins berättelse’–bokens uppkomst och traditioner på 

officersmässen i Dragsvik.  
To 21.04 Utfärd till Kaisankoti (lunch o. presentation) och Haltia 
Sö 01.05  Traditionell första maj –lunch på Villa Junghans  
Ti 03.05 Pirjo Lucander/ ’Människan är en berättelse’ 
Ti 10.05 Vårfest med finska pensionärerna i Nya Paviljongen  
Ti 17.05 Heidi Backman/’Kultur- och bildningstjänster i Grankulla’  
Ti 24.05 Vårutfärd till Nagu  
Ti 31.05 Våravslutning med elever från Granhultsskolan 

       

Höstens program 

Ti 06.09 Stadsdirektör Christoffer Masar /’Aktuellt i Grankulla’ 
Ons 14.9 Höstresa till Kimitoön.  
Ti 20.09 Leena Immonen/Saari Tours presenterar tre utlandsresor speciellt för GSP- 
 pensionärerna samt underhåller oss på piano. Hobbygruppen Boccia 
Ti 04.10 Grankulla 110 år, Villa Junghans 30 år.  
Fre 14.10 Oktoberfest i Villa Junghans  
Lö 15.10 Gigli galakonsert på Savoyteatern  
Ti 18.10 Lili Michelsson berättar om sina äventyr ute i stora världen.  

Ti 01.11 Alec Estlander/’Visselblåsaren Edward Snowden. Hobbygruppen Canasta 
To 03.11 SPF Mellannyland arrangerar i Folkhälsans hus i Vindängen ’Klara Dig som 

senior’  
Ti 15.11 Höstmöte 
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On 16.11 ’Tartuffe’ på Lilla Teatern 
Ti 29.11 Grottmannen Sixten Lundberg besöker oss med monologen ’En vandring i 

parken’ 
Lö 03.12 ’Kungens tal’ på Åbo svenska teater kl. 14.00  

To 08.12 Pensionärernas jultablå för daghemsbarnen i Grankulla  

Fre 09.12 Pensionärernas jultablå för daghemsbarnen i Grankulla  

Ti 13.12 Luciafest 
Ti 20.12 Julsamling i kyrkan 
 

Teaterbesök: 31.01 Evitskog ’Stjärnsmällen’ (50 delt.); 16.11 Lilla Teatern ’Tartuffe’ (50 
delt.); Junghans/Sixten Lundberg ’En vandring i parken’ (185 delt.); 03.12 Åbo svenska 
teater ’Kungens tal’ (50 delt.).  
 
Övriga aktiviteter: 06.01 Strausskonsert  (44 delt,); 12.01 Nyårslunch på Kauniala (97 
delt.); 20.01 Födelsedagsfest (150 delt.); 04.03 Marsfest på Villa Junghans (103 delt.); 
21.04 Utfärd till Kaisankoti och Haltia (22 delt.): 01.05 Första maj –lunch (95 delt.); 24.05 
Vårutfärd till Nagu (106 delt.); 10.05 Musikalisk säsongavslutning i Nya Paviljongen med 
finska pensionärerna; Sommarcafé på Villa Junghans 16.06, 14.07 och 18.08 (25–50 
delt./gång); 14.09 Höstutfärd till Kimitoön (55 delt.); 14.10 Oktoberfest (86 delt.); 15.10 
Gigli galakonsert (44 delt.); 08 och 09.12 Pensionärernas jultablå i kyrkan; 20.12 
julsamling i kyrkan; Manifestum julkonsert (26 delt.); Föreningen understödde  Grani 
Närhjälps matlagningsprojekt med invandrarna med 500 €. 
 
Enligt styrelsens enhälliga beslut utsågs Gröna fingrar till årets hobbygrupp.  
Motiveringen till valet var att gruppen samlat och aktiverat många medlemmar på kort tid 
med intressant program och trevliga utfärder. 

 
Föreningens medlemmar har varit framgångsrika i förbundets skrivartävling. 
 
Föreningen har också fått hedersomnämnande i en tävling om bästa webbsida. 
 
Ledarna för föreningens 18 hobbygrupper och föreningens styrelse samlades till ett möte 
på Kauniala den 10 februari. 
 
Föreningen deltog i Granidagen 19.5 med ett lotteri. 
 
I flagghissningen vid stadshuset på självständighetsdagen 2016 deltog Magnus Diesen 
och Marianne Svartbäck. 
 
 
GRUPPVERKSAMHET 
 
Verksamheten inom de olika hobby- och arbetsgrupperna har varit livlig. Inom vår 
förening verkar aderton smågrupper: boccia, canasta, fotoklubb, IT-stöd, konst, line 
dance, programgrupp, samtalscafé, schack, seniordans, släktforskning, sångkör, 
Teresagrupp, vandrarna, värdinnorna, gröna fingrar, scrabble och vår nyaste hobbygrupp 
debatthörnan, som grundades i oktober. 
  
Styrelsen riktar sitt varm tack till alla som på sätt eller annat bidragit till den trivsamma 
stämningen vid föreningens tillställningar. 
 
Grankulla 14.2.2017 
 
Styrelsen 


