
GRANKULLA SVENSKA PENSIONÄRER R.F. 
 
 
VERKSAMHETSPLAN FÖR 2018 
 
Grankulla svenska pensionärer r.f. har 2018 verkat i 43 år. Föreningen har cirka 600 medlemmar och 
dess uppgift är att bevaka pensionärernas intressen i Grankulla samt att genom sin verksamhet 
stärka samhörighetskänslan bland medlemmarna.  
 
Programmet under året bygger närmast på tisdagsmötena varannan tisdag, exkursioner, teater- och 
konsertbesök samt utfärder/resor. Vid tisdagsmötena har medlemmarna tillfälle att träffas under 
lättsamma förhållanden. De får aktuell information och hör anföranden av inbjudna gäster. 
Vårmötet hålls i mars och höstmötet i november. Under sommarmånaderna ämnar vi ordna sk. 
sommarcafe-träffar en gång per månad. 
 
Hobbygrupperna erbjuder medlemmarna tillfälle att utöva sina specialintressen. Våra sjutton 
grupper  träffas enligt egna tidtabeller. Hobbygrupperna är öppna för alla intresserade medlemmar.  
 
Vi satsar även på att ge medlemmarna en bättre färdighet att använda dator och internet, bl.a. 
fortsätter drop-in IT-servicen åt intresserade medlemmar. Aktuell informationen finns på GSP:s 
web-sida och snabba meddelanden skickas per mejl till medlemmarna. 
 
GSP fortsätter med bevakningen av de äldres intressen i staden. Pensionärerna poängterar framför 
allt betydelsen av trivsel, närhet och trygghet. Representation i och goda kontakter till stadens 
beslutande organ är av stor vikt nu då hälsovården och den sociala servicen står inför en omfattande 
förändring. Genom Äldrerådet, Grani Närhjälp m.fl., arbetar vi aktivt för att förbättra de äldres 
välbefinnande i Grankulla. GSP:s medlemmar medverkar i skolfar/morfar- och skolfar/mormor-
verksamheten samt ordnar jultablåer åt daghemsbarnen. 
 
Regelbunden kontakt med stadens finskspråkiga pensionärer upprätthålls. Under det kommande 
året ordnas en gemensam julkonsert i stället för den traditionella vårfesten.  
 
GSP är en av det riksomfattande Svenska Pensionärsförbundet i Finland rf.:s största 
medlemsföreningar. Genom SPF är vi med i pensionärernas riksomfattande intresseorganisation 
PIO, samt i det europeiska förbundet för seniorer AGE.  Tidningen God Tid, med nio nummer i året 
är en av SPF:s medlemsförmåner. Vår förening är medlem även i SPF Mellannyland, där 
pensionärsföreningarna från Grankulla, Helsingfors, Esbo och Vanda behandlar gemensamma 
ärenden.  
 
EKONOMI 
 
GSP:s verksamhet och program görs i huvudsak till självkostnadspris och finansieras genom 
medlemsavgiften samt med hjälp av en del bidrag som ansöks av styrelsen. Föreslås att 
medlemsavgiften bibehålls oförändrad, 13 euro per person och år och att en deltagaravgift på 2 euro 
uppbärs vid tisdagsmötena förutom vid vår- och höstmötena. 
  
Grankulla den 14 november 2017 
 
Styrelsen 


