
GRANKULLA SVENSKA PENSIONÄRER R.F. 
 
 
VERKSAMHETSPLAN 2017 
 
Enligt stadgarna ska Grankulla svenska pensionärer r.f. bevaka pensionärernas rättigheter och 
intressen, verka för att pensionärernas kunskap kan utnyttjas lokalt och stärka samhörighetskänslan 
bland medlemmarna genom mångsidig verksamhet. 
 
Tisdagsträffarna varannan tisdag ska också år 2017 bereda medlemmarna tillfälle att träffas under 
lättsamma förhållanden med varierande program rörande dagsaktuella ärenden, kultur, hälsa, m.m. 
Tisdagen den 21 mars hålls vårmötet med minnesstund  och tisdagen den 14 november höstmötet, 
som samtidigt är valmöte. Under sommarmånaderna ordnas i stället för tisdagsträffar 
sommarcaféer en gång per månad. 
 
Födelsedagsfesten firas traditionsenligt i januari. Som under tidigare år finns marsfesten, första maj-
lunchen och oktoberfesten med i planerna.  Detsamma gäller utfärderna, en på våren och en på 
hösten. Teater- och konsertbesök planeras löpande utgående från aktuellt utbud. 
 
Hobbygrupperna erbjuder medlemmarna tillfälle att utöva sina specialintressen  tillsammans med 
likasinnade. Grupperna håller var och en sina möten enligt egna tidtabeller. IT-gruppen fortsätter  
sin drop-in service i samband med tisdagsträffarna. 
 
GSP kan glädja sig åt ett växande medlemsantal. Hittills detta år har 38 nya medlemmar skrivits in. 
Det växande medlemsantalet ger behövlig tyngd vid bevakning av de äldres intressen i staden. 
Representation i och goda kontakter till stadens beslutande organ är av synnerlig vikt just nu då hela 
den sociala servicen står inför en omfattande förändring. Ansvariga inom stadens förvaltning har 
lovat ställa upp med information vid anmodan. Genom äldrerådet, Grani Närhjälp, Frendi m.fl., 
arbetar vi aktivt för att förbättra de äldres välbefinnande i Grankulla.  
 
Som representanter för den äldsta generationen I samhället har vi ansvar för att våra efterlevande 
kan sin historia. Därför  arbetar vi för en aktiv samverkan mellan generationerna. Mot detta mål 
svarar skolfarfar-verksamheten, som rönt uppskattning både i hem och skola. GSP bereder också 
skolbarn tillfälle att uppträda för publik vid sina tillställningar.  
 
Kontakten med stadens finska pensionärer upprätthålls bl.a. genom en gemensam vårfest. Genom 
Svenska pensionärsförbundet i Finland och  dess underdistrikt håller vi kontakt med övriga svenska 
pensionärsföreningar.  
 
EKONOMI 
GSP är en ideell förening som inte eftersträvar vinst. Därför finansieras verksamheten och alla 
program i huvudsak till självkostnadspris. Budgeten för år 2017 bygger på en medlemsavgift på 13 
euro ifall den erläggs senast på förfallodag, 15 euro efter förfallodag. Av medlemsavgiften går 11 
euro till vårt centralförbund, Svenska pensionärsförbundet, som bl.a. ger ut tidningen “God Tid”.  
Styrelsen föreslår att deltagaravgiften för tisdagsträffarna förblir oförändrad, dvs. 2 euro per person. 
Styrelsen kommer att ansöka om bidrag från staden och andra bidragsgivare för att stöda vår 
verksamhet också nästa år. 

  
Grankulla den 15 november 2016 
 
Styrelsen 


