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Medlemmarna i GSP tillönskas 

GOTT NYTT ÅR 2018! 

 

Året 2017 var rikt på program inom GSP. Medlemmarna deltog aktivt i tisdagsmöten, fester, resor, 

teater- och konsertbesök. Vi medverkade i det officiella firandet av Finlands 100 års självständighet 

med en festmiddag. Hobbygrupperna fortsatte med sina aktiviteter och träffar. GSP var tillsammans 

med Kauniaisten Suomalaiset Seniorit (KSSry) aktiva inför kommunalvalet och vi berättade om vår 

verksamhet bl.a. i tidningsartiklar.  

 

Höstmötet och en delvis förnyad styrelse 

Vid höstmötet valdes Filip Hamro-Drotz enhälligt till ordförande för 2018 efter att Marianne 

Svartbäck undanbett sig återval. Clas Bergring, Magnus Diesen, Anna-Greta Liljeroth och Carita 

Skogström var i tur att avgå och Clas Bergring, som ställde sig till förfogande återvaldes för 2018-

2019. Till nya medlemmar i styrelsen för 2018-2019 valdes Marina Grönlund samt Mona Ehrström-

Tegengren. Yrsa Lannert, Kaj Kankaanpää och Benita Sundström är valda för 2017 och 2018. 

Marianne Svartbäck övertar Filips mandat för 2018. Styrelsen har därmed sju medlemmar plus 

ordförande. Kontaktuppgifterna till styrelsemedlemmarna finns bilagda till detta brev. Höstmötet 

kallade med acklamation Anna-Greta Liljeroth till hedersmedlem som erkänsla för hennes 

mångåriga och gedigna insats föreningen till fromma. 

  

Programmet våren 2018 

Ett nytt år står inför dörren. Höstmötet godkände utan ändringar styrelsens förslag till budget och 

verksamhetsplan. Vi fortsätter med tisdagsmötena, ordnar konsert- och teaterbesök, exkursioner och 

resor. Du kan i bilagan till brevet samt på GSP:s webbsida (www.grankulla.spfpension.fi) bekanta 

dig med huvudpunkterna i vårterminens program. 

 

GSP:s hobbygrupper presenteras på webbsidans flik ”Hobbygrupperna”. De fortsätter under året 

med sina aktiviteter och träffar enligt egna tidtabeller. Kontakta hobbygruppsledarna för mer 

information vid behov. Hobbygruppernas träffar är öppna för intresserade medlemmar, ingen 

förhandsanmälning behövs!   

 

Medlemsavgiften 2018 

Höstmötet fastställde att medlemsavgiften hålls oförändrad, dvs. 13 euro per person. Vid försenad 

betalning krävs en förseningsavgift på 2 euro. Medlemsavgiften är viktig för att GSP skall kunna 

upprätthålla sin verksamhet samt betala sin avgift till Svenska Pensionärsförbundet rf, som bl.a. 

utger medlemstidningen God Tid. Betalningsinstruktioner finner du bilagda, observera 

referensnumret. 

 

Vi ser fram emot ett givande år tillsammans! 

Vår förening har ett digert program. Målsättningen är att medlemmarna trivs och att pensionärernas 

åsikter noteras i stadens beslut. Vi kommer under året att ge medlemmarna möjlighet att diskutera 

GSP:s verksamhet och styrelsen vill stimulera medlemmarna att delta i arrangemangen kring fester 

och möten.  

 

Styrelsen  


