
Munksnejdens pensionärer rf  

   

Organ: Stadgeenligt årsmöte      

Tidpunkt: Den 10.3.2022  kl. 13.00  

Plats: Munkshöjdens församlingssal, Raumovägen 3 

  

 

1. Mötet öppnas 

 

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare 

 

3. Val av två (2) protokolljusterare och vid behov två (2) rösträknare  

 

4. Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras 

 

5. Föredragningslistan för mötet godkänns 

 

6. Bokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsgranskarens utlåtande 

presenteras 

 

7. Beslut fattas om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för 

styrelsen och andra ansvarsskyldiga 

 

8. Verksamhetsplan, budget och medlemsavgiftens storlek för innevarande 

kalenderår fastställs 

 

9. Val av föreningsordförande  

 

10. Beslut om antalet styrelseledamöter 

 

11.  Val av styrelseledamöter  

 

12.  Val av en (1) verksamhetsgranskare samt en (1) ersättare 

 

13. Mötet avslutas 
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Munksnejdens pensionärer rf                     Verksamhetsberättelse för år 2021 

 

Detta år var föreningens 43 verksamhetsår.  På grund av Coronapandemin blev år 2021 liknande 

som föregående  år. Vi var tvungna att avbryta vår planerade verksamhet under hela våren. Vi 

upptog verksamheten i september. 

Medlemsantalet var vid årets ingång 343. Under året har 13 nya medlemmar antagits och 16 avgått 

av vilka 7 avlidit. Medlemsantalet är vid årets slut 340. 

Styrelsen     spec. uppgifter 

 ordförande  Eva Stockmann utfärder, museer, 

viceordförande            Sune Almqvist  

 skattmästare               Jeanette Häkli   

 medlem               Mariana Cedercreutz värdinneskap                 

medlem  Barbro Cedercreutz             värdinneskap 

medlem         George Ramsay                                       

medlem  Siv Lindholm  medlemssekreterare, teater 

skreterare  Mimi Wiik 

 

verksamhetsgranskare  Jürgen von Essen   

ersättare    Sven-Erik Krogius  

utanför styrelsen:  Kurt Grönholm bridge, promenader             

Ann-Mari Estlander qiqong  

IT-handledare Christian Backman   

  Sven-Erik Krogius   

 informatör, webbansvarig Eva Stockmann 

 

Styrelsen har sammanträtt  till 10 protokollförda möten under året. 

 

Stadgeenliga möten 

Föreningens årsmöte hölls den 28.4. på Svenska Pensionärsförbundets kansli. Medlemmarna kunde 

närvara eller delta per distans. Som ordförande fungerade Eili Ervelä-Myreen och som sekreterare 

Barbro Cedercreutz.  

Medlemsinformation 

Inför terminsstarten på våren och hösten sände föreningen ut sitt program, på våren även de 

förtroendevaldas kontaktuppgifter samt information om medlemsavgiften. Nästan 70 % av 

medlemmarna nås per e-post och får därigenom programnyheter, påminnelser och även viss 

information från utomstående aktörer.   Hbl:s spalt Föreningar och sammankomster används flitigt 

för aktuell information.  Årsmötet aviserades med e-post till medlemmarna  och med annons i Hbl. 
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Årsmöteskallelsen med årsmötets dokument fanns på föreningens hemsida, 

www.munksnejden.spfpension.fi . Hemsidan innehåller en programkalender, och man kan där 

anmäla sig till kommande begivenheter. Via hemsidan kan man även ansöka om medlemskap. 

Medlemsverksamhet 

Föreningen arrangerar medlemsmöten, teater- konsert- och utställningsbesök samt lunchbesök 

Regelbundet återkommande program är promenaderna 2 ggr per vecka, samt qigong och bridge en 

gång i veckan.  Endast promenaderna kunde pågå hela året. Dataklubben, Qigong och bridge måste 

avbrytas för våren då Servicecentralen stängdes på grund av Coronapandemin. Dataklubben har 

haft verksamhet på Munksnejdens dataklubbs Facebooksida samt telefonrådgivning 

Regelbundna träffar under våren och hösten 
Som tidigare ordnades träffar med program två gånger i månaden men bara under hösten. Under 
hösten  hade vi 6 möten. 
 

Teater, konserter, muséer etc. 

Under året har medlemmarna gjort ett museibesök till Amos Rex, utställningen  med Bill Violas verk. 

Vid museibesöket bjöd föreningen på en utställningsintro. På grund av att teatrarna stängdes kunde 

vi besöka teatern bara en gång:  Lilla Teatern pjäsen Once. 

Utfärder och resor 

På grund av Coronapandemin har föreningen inte kunnat arrangera utfärder eller resor.  

Luncher 

Vi hade fyra gemensamma luncher: på Meritorppa, Handelsgiller, Finnjävel och jullunch på Ukko-

Munkki. 

Fester 

På grund av Coronapandemin har föreningen inte kunnat ordna den traditionella födelsedagsfesten 

på våren men julfesten i december kunde arrangeras.  

IT-stöd 

Föreningen hade dataklubbsverksamhet  genom telefonrådgivning under hösten. Därtill  handled-

ning  via Facebook sidan: "Munksnejdens pensionärers dataklubb". 

 

Svenska pensionärsförbundet och Samrådet i SPF Helsingfors 

Vid förbundets vår- och höstmöte har tre av föreningens styrelsemedlemmar deltagit, likaså vid 

Samrådets årsmöte.  Sune Almqvist är ersättande medlem i förbundets styrelse. 

Konsumentrådet (Asiakasneuvosto) vid Munksnäs servicecentral 

Mimi Wiik har representerat föreningen i servicecentralens konsumentråd. Föreningen har fått an-

vända utrymmen i servicecentralen för sina medlemsmöten 1 gång per månad och  för bridge och 

qigong en gång i veckan, Den verksamhet som på dagtid pågår i centralen är öppen för alla. 

http://www.munksnejden.spfpension.fi/
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Helsingin Eläkejärjestöt/Helsingfors pensionärorganisationer ry (HEJ) 

Samrådet i SPF Helsingfors är medlem i organisationen.  

 

Ekonomi 

Då föreningen ej kunde förverkliga sin verksamhet i samma utsträckning som tidigare sänktes med-

lemsavgiften  till  20 euro från att tidigare ha varit 25 euro.  Av avgiften har 14 euro gått till Svenska 

pensionärsförbundet. Under året har vi erhållit 1500  euro i bidrag från Stiftelsen Tre Smeder för 

två utfärder för våra medlemmar. På grund av Coronapandemin kunde inte dessa förverkligas och 

bidraget har överförts till år 2022. Helsingfors stad har bidragit med 600 euro för hyreskostnaderna 

i församlingshemmet. Föreningen gjorde i år en vinst på 820,31euro, som berodde på att en stor 

del av vårt program inte kunde genomföras på grund av Coronapandemin. 

 

 

 

                  Styrelsen     
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September                                              Bilaga 1 

  sista anm.dag 

To 9.9 13.00 Lättsam frågesport med Helsingfors-anknytning. Jana leder    Förs   

On 15.9 12.30 Lunch, Meritorppa (Fiskartorpets nya sida) xx.9 €  Babs 

To 23.9 13.00 Sibylle Ehrnrooth, ”På fel sida om gränsen, en familjs öde”   Gullkrona  

 

Oktober                                       
  sista anm.dag 

On 6.10 12.30  Lunch, Handelsgillet, Kaserngatan 23 xx.10 €  Babs 

To  14.10 13.00  Nora Strömman från Svenska hörselförbundet talar om 
”Hörsel och vardag” 

   Meddelas se-
nare 

 

To 28.10 13.00  Gideon Bolotowsky, ”Israel och dess arabiska grannar”   Meddelas se-
nare 

 

  
November       
   sista anm. dag 

On 3.11 12.30 Lunch ? xx.10 €  Babs 

On 10.11 19.00  Once, en ljuv musical om kärlek o musik. Lilla teatern 
*) 

18.10 51€  Siv 

To 11.11 13.00 Marcus Rantala, Stadsplanering och senaste nytt   Meddelas se-
nare 

 

To 25.11 13.00 Olav S.Melin, Amos Anderson – den ensamme me-
cenaten 

  Meddelas se-
nare 

 

 

December       
   sista anm. Dag 

On XX.12 13.00 Jullunch, Ukkomunkki, Bredviksvägen 19 ?  €  Jana 

To 9.12 13.00 Julfest   Meddelas se-
nare 

 

To 16.12 18.30 Mary Poppins, en klassisk musical på Svenska teatern 
*) 

16.11 70€  Siv 

 
 
På grund av Coronapandemin kunde föreningen inte detta år arrangera utfärder eller  resor. 



MUNKSNEJDENS PENSIONÄRER RF 

 

 

 

RESULTATRÄKNING 01.01.2021  - 31.12.2021 
 

 

 

 

Ordinarie verksamhet     2021    2020 

     

 

Kostnader        

 Info till medlemmar    1.495,10   1.233,09 

 Möten och fester     644,88   657,78 

 Hyror      88,47    570,00 

 Utfärder      ---    --- 

 Förbundsmöten     ---    55,00 

 Guidning på muséer/bibliotek  358,00   --- 

 Bankavgifter     438,88   337,74 

 Teater-, opera- o. konsertbiljetter  6.243,00   1.589,00

 Kaffekassa      150,00   300,00 

 Medlemsavgifter till förbundet (SPF) 4.802,00   4.984,00 

 

Kostnader totalt      14.220,33   9.726,66 

 

   

Intäkter 

 Info till medlemmar    43,54    --- 

 Möten och fester     428,90   --- 

 Utfärder      ---    --- 

 Teater-, opera- o. konsertbiljetter  5.873,00   1.585,00 

 Understöd Helsingfors stad   600,00   900,00 

 Understöd Stiftelsen Tre Smeder  1.500,00   --- 

 Kaffekassa      230,20   108,50 

 Medlemsavgifter     6.365,00   8.450,00 

 Rättelseposter     ---    3,00 

 Överföring/avslut av teaterkassa  ---    897,20 

 

Intäkter totalt        15.040,64   11.943,70 

 

 

Räkenskapsårets vinst/förlust    +820,31         +2.217,04 



MUNKSNEJDENS PENSIONÄRER RF 

 

 

 

BALANSRÄKNING 31.12.2021 

 

 
              

 

Aktiva        2021   2020 
  

 Bank      7.489,01   7.489,01  6.668,70

 Kontofordringar          

 

 

Passiva 

 

 Kontoskulder 

 Kapital 01.01.    6.668,70      4.451,66 

 Årets vinst  +820,31   7.489,01       +2.217,04 

 

         7.489,01   6.668,70 

 

 

 

Helsingfors den            2022  
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Munksnejdens pensionärer r.f. 
 
 
Verksamhetsplan för år 2022  
 
År 2022 är föreningens 44 verksamhetsår. 
 
Detta år kommer ännu att vara exceptionellt på grund av att vi fortfarande har Coronapandemin och året 
har inletts med restriktioner. Vi vet inte när vi kan inleda vår programverksamhet och hoppas att läget 
småningom blir bättre då allt flera blir vaccinerade. Vi hoppas att så mycket som möjligt av det som finns i 
verksamhetsplanen kan genomföras detta år.  
 
 Styrelsen arbetar för att ge medlemmarna tillfälle att träffas, umgås och lära känna varandra. Styrelsen 
försöker även beakta att det som är viktigt för pensionärer är att följa med sin tid och få höra om och delta 
i diskussioner beträffande aktualiteter i dagens samhälle. Samtidigt som den sociala samvaron ger trivsel 
och välbefinnande, skall man inte glömma att det är ytterst inspirerande att lära sig nytt.  
 
Föreningens språk är svenska. Svenska pensionärsförbundets och Samrådets (samarbetsorganet för 
pensionärsföreningarna i Helsingfors) aktiviteter beaktas i planeringen av verksamheten och information 
förmedlas. 
 
Vårterminen avslutas med en vårfest då vi även uppmärksammar de medlemmar som under året fyller 
jämna år, fr o m 75 år uppåt. 
Höstterminen avslutas med en julfest. 
 
Verksamhet 
 
 Medlemsträff med program två gånger i månaden. 
 Smågrupper ”klubbar” d.v.s. regelbundet återkommande aktiviteter: 

∙ promenad 2 ggr/vecka 
∙ bridge 1 gång/vecka under terminerna 
∙ qigong 1 gång/vecka under terminerna 
∙ dataklubben 2 ggr/mån under terminerna   

övrigt:  
∙ utfärder och resor 
∙ besök på utställningar och muséer 
∙ teaterbesök och konserter  
∙ lunch på restaurang 3-4 ggr/termin 
∙ födelsedagsfest och julfest 
∙ it-handledning 
∙ frågesport - föreningen deltar i förbundets årliga tävlingMedlemsinformation: 

Medlemsinformation: 
 

∙ per post sänds 2-3 informationsblad under året 
∙ aktuellt i Hbl Agendas föreningsspalt måndagar under terminerna 
∙ tilläggsinformation och nyheter via e-post om dels föreningens egna dels andra aktörers 

evenemang  
∙ info på föreningens hemsida www.munksnejden.spfpension.fi  

 
 
 

http://www.munksnejden.spfpension.fi/


2 

 

Ekonomi 
 
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften fastställs till 25 €  
 
Samrådet i SPF Helsingfors r.f. 
 
Samrådet i SPF Helsingfors är samarbetsorgan för de elva pensionärsföreningarna i Helsingfors som hör till 
Svenska pensionärsförbundet. Samrådet utser en representant till Helsingfors äldreråd och till 
pensionärsorganisationernas  gemensamma rådplägningar. Samrådet är en referensgrupp för den 
svenskspråkiga representanten i Helsingfors äldreråd. 
 
Svenska pensionärsförbundet r.f. (SPF) 
 
Medlemsavgiften till förbundet för år 2022 är 14 € per medlem i föreningen 1.1.2022 inskriven medlem. I 
medlemsavgiften ingår förbundets tidning GOD TID. Sune Almqvist är ersättare i förbundets styrelse.  
 
 
Mötesplatser 

Våra mötesplatser är Församlingssalen i Munkshöjdens kyrka, en gång i månaden, mot gängse hyra, och 
Munksnäs Servicecentral, andra våningen, en gång i månaden, avgiftsfritt. De övriga grupperna möts i 
servicecentralens olika rum i andra våningen.   

Representation 
I konsumentrådet vid Munksnäs servicecentral har föreningen en representant, Mimi Wiik 

 
 
STYRELSEN 



 

Munksnejdens pensionärer  rf 

Budgetförslag för verksamhetsperioden 01.01.2022 – 31.12.2022 

 

 

 

Ordinarie verksamhet            2022 

 

Kostnader 

 

Info till medlemmar         1 500 

Bankavgifter               450 

Möten och fester           800  

Hyra            1 300 

Utfärder           2 000 

Förbundsmöten               100 

Medlemsavgifter till förbundet (SPF)      4 900 

Guidning på museer              300 

Kaffekassa             200 

           ____________ 

            11 550 

         

 

Intäkter 

 

Lotteri och kaffekassa          700    

Medlemsavgifter         8 750 

Understöd för hyra från Helsingfors stad         600 

Understöd från Stiftelsen Tre Smeder      1 500 

           __________ 

            11 550 

 

Vinst/förlust          +/- 0 


