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”FÖRSTÄRKT STYRELSEMÖTE” med de aktivt engagerade  PM från ” runda bordet” 
 
TID OCH PLATS 10.1.2018 kl 12.00-14.00   Villa Junghans 
 
NÄRVARANDE 39 personer (se bilaga) 
 
 
1 Ordförande öppnade mötet  
2 Presentation av de närvarande 
3 Om program och verksamhet med utgångspunkt i vårterminens program. 

 

 matallergier bör noteras vid anmälan till fester, infogas i anmälningsrutan 

 Diskussion kring ”varför ryms man inte med?” på fester, teatrar, resor m.m. 
- begränsande faktorer: mängden bord (utrymmesfråga), bestick och porslin 

o 104 platser går smidigt. För fler blir bord/stolarrangemang svåra, måste skaffas 
utifrån. Max 120 platser. Större salar finns inte i Grankulla. Notera att 100-årsfesten 
hade plats för 132 gäster sittande vid småbord. 

o Tillgänglig bordsservis. Staden borde stå för Villa Junghans köksinventarier (bestick, 
servis m.m.) som skulle finnas i låst skåp för att minska risken för svinn 

o Slå fast datum för när anmälningar börjar tas emot 
- vi behöver tänka över rutinerna för ”biljettsläpp”, mottagande av anmälningar osv.  
Programmet som ingår i vår- respektive höstbrevet kan ge information om när anmälningar 
till de enskilda evenemangen börjar tas emot. 

 Om resor, utfärder exkursioner 
o Priset kan vara begränsande faktor, busstorleken (49 platser) begränsar, kan två 

bussar (100 biljetter) reserveras, en andra resa ordnas 
o Önskemål om fler kortare utflykter i närområdet (Gröna fingrar en förebild) 
o Intresse bland de närvarande fanns för dagstur till Tallinn med besök till Karnaluks 

handarbetsaffär med Europas kanske största garn avdelning 
o Önskemål om Rex Amos vidarebefordras till Clara Palmgren och Konstgruppen  
o Slå fast datum för när ett evenemang skall offentliggöras (”biljettsläpp”) 

 Program 
o Uppträdanden av olika slag uppskattas. Teatergrupp har funnits och sketcher m.m. 

uppskattas. Begränsningar idag när vi är så många, svårt med tekniken. 
o Mer musik- och sånginslag önskvärda under träffar och fester 
o Möjlighet till samvaro och diskussion förutom anförande är viktigt vid tisdagsmöten,  
o Noterades att det finns flera körvana damer som också kunde och gärna vill sjunga. 

GSP-Klang förblir manskör. Ny hobbygrupp, damkör? 
o Medlemsenkäten kunde be folk notera om de har specialförmågor/kunskap med 

tanke på uppträdanden, föredrag osv. 

 Om medlemmar som inte visar sig. 
o Fadderverksamhet för nya medlemmar. Viktigt att de får ett personligt välkomnande, 

deras deltagande kan gärna följas upp. 
o Svårt för handikappade när alla platser är upptagna, reservera plats för rörelse-

hämmade  
o Medlemmar med rörelsehinder kunde erbjudas skjuts av frivilliga medlemmar 
o Festerna med placering minskar tröskeln att delta för nya eller ensamstående,  

”klickbildning” bör undvikas 
 Utrymmesfråga 

o Vid tisdagsmötena: kaffe vid sittande bord, underlättar drickandet, stärker samvaron.  
o Vid populära evenemang kan man undantagsvis ha bara stolar/ev. stolar samt 

några bord för att ge plats för fler deltagare (bedöms från gång till gång). 
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4 Uppfångat från värdinnor, bordsplacerarna och hobbygrupperna 
 

Värdinnorna 

 Lägger ner både tid och energi för att göra pensionärernas möten och fester trivsamma. I 
god talkoanda sker förberedelserna. Anländer kl. 10 då möte börjar 13: inköp, kaffekokning, 
dukning osv. 

 Efterstädningen (trög diskmaskin) vill dra ut på tiden vilket är den enda nackdelen 

 Veronica Hagelstam som basar för stora fester inkl. inköp konstaterade att det tyngsta är 
att bära alla inköpen och flaskor. (Kan hon få hjälp på något sätt?) 

Bordsplacerarna 

 Bubben konstaterade att det går smidigt, finns många flinka medhjälpare, börjar 2 timmar 
före möte/fest. Största svårigheten möter de när någon ovan festare stökar till det i 
lagerutrymmet. Clas Bergring gör en insats som snickare då borden tappar sina filttossor. 

 
Plats och tidpunkt för hobbygruppernas aktiviteter noterades. Många träffas i Villa Junghans. 
Staden har bekräftat att GSP (och andra föreningar) har tillgång till Villa Junghans utan kostnad. 
Tider bör reserveras (årsvis) för möten/fester. Detta är av största betydelse för GSPs verksamhet. 
 

Vandrarna 

 Fungerar väl med nuvarande homogena grupp.  
o Finns det behov för en grupp för mer långsamma? Då efterlyses en dragare. Kan 

man samarbeta med KSS.  
o Önskemål om vintervandring 

GSP-Klang 

 Fungerar bra under Barbro Smeds ledning. Regelbundna övningar, många uppträdanden. 
o Efterlyser yngre röster speciellt andra tenorer. 
o Har gärna sin avec med på resor/fester 

Schackgruppen 

 Spelar regelbundet 
o Önskar nya medlemmar 
o Herbert Mäklin har en nyckel till Villa Junghans 

Canastagruppen 

 Brukar göra utflykt till Tallinn regelbundet då man spelar på båten – hinner inte ens iland. 
Gröna Fingrar 

 Verksamheten årstidsbunden. Utflykter görs i egna bilar, bensinkostnaderna delas. 
Fotogruppen 

 Engagerade deltagare 
o Vill utveckla gatufotograferingen 
o Tekniska problem som bildvisningskanonen och mörkläggningen gör att de möts på 

Petra, vilket kostar litet 
Dansarna, både seniordansarna och LineDance är väldigt populära och får nya medlemmar. 
 
Grupperna uppmanades uppdatera sina webbsidor (kontakta Kaj Kankaanpää)  
Hobbygrupperna ger extra krydda åt pensionärerna vilket är av stor betydelse för GSP. 
 
5 Ordförande tackade de närvarande för aktivt deltagande och en bra diskussion 

samt avslutade mötet kl 13.50 
 
In fidem 
 
 
Filip Hamro-Drotz    Mona Ehrström-Tegengren 
Ordförande     sekreterare 


