
Munksnejdens pensionärer rf       Verksamhetsberättelse för år 2014 

 
Detta år var föreningens 36 verksamhetsår. Medlemsantalet var vid årets ingång 375. Under året har 13 

medlemmar avgått, 9 avlidit och 29 nya medlemmar antagits. 

Styrelsen     spec. uppgifter 

 ordförande  Nina Krogius  utfärder   

 viceordförande            Lena Boström   

 sekreterare               Rea Holmberg  information 

 skattmästare               Kerstin Ek   

 ordinarie medlem        Helena Aro  värdinneskap 

 ordinarie medlem        Ingegerd Ghamgosar värdinneskap, motion 

 ordinarie medlem        Eva Stockmann 

 ersättare               Eili Ervelä-Myréen webmaster, muséer 

 ersättare              Kate Hubbell  luncher 

 ersättare               Siv Lindholm  medlemssekreterare, teater       

Verksamhetsgranskare  Tancred Johansson och Jürgen von Essen.  

ersättare    Ramon Sanchez-Beyrath och Pirkko Ojala. 

Utanför styrelsen:  Sven-Erik Krogius  IT-handledare 

  Christl Schwarzenberg qiqong 

  Kurt Grönholm bridge 

Styrelsen sammanträdde nio ggr under året. 

Stadgeenliga möten 

Föreningens vårmöte hölls den 13 mars i församlingssalen, Raumovägen 3. Som ordförande fungerade Björn 

Federley och som sekreterare Siv Lindholm. Höstmötet med val av ordförande och styrelse hölls den 13 

november i församlingssalen. Kurt Grönholm var ordförande och Eva Stockmann sekreterare.  

Medlemsinformation 

Inför terminstarten på våren och hösten sänder föreningen ut sitt program, på våren även de 

förtroendevaldas kontaktuppgifter. Nästan 60 % 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. Vår- och höstmötet aviserades i Hbl med betald 

annons. Föreningens hemsida, www.munksnejden.spfpension.fi innehåller en programkalender, och man kan 

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

Medlemsverksamhet 

Regelbundet återkommande program är promenaderna 2 ggr per vecka, samt biljard, allsång, qigong och 

bridge. Under utomhussäsongen samlar petanque intresserade en gång per vecka. 

Regelbundna träffar under terminerna (ungefär som skolåret) 

Som tidigare ordnas träffar med program två gånger i månaden. Under året har vi tagit del av aktuella böcker, 

resor, lyssnat på läkare och specialister på olika områden, vi har tränat minnet, lärt oss städa bättre, undvika 

olyckor i hemmet, m.m. 

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


Teater, konserter, muséer etc. 

Under året har medlemmarna tillsammans besökt teater sex gånger, gått på konsert fem gånger och gjort 

fyra museibesök. Vid museibesöken har föreningen bjudit på guidning eller gemensam föreläsning.  

Fyra gånger har föreningsmedlemmar samlats för gemensam lunch på restaurang. I februari inbjöds de nya 

medlemmarna till välkomstlunch. 

Utfärder 

Föreningen har gjort fyra utfärder under året, i mars till Åbo Akademi och Forum Marinum i Åbo, i maj till 

Konst & Form i Gumbostrand, i september till Haltia i Noux och i december till julmarknaden i Ekenäs. 

Fester 

I maj inbjöds jubilarerna till födelsedagsfest och i december firades julfest med gröt, julsånger och Lucia.  

Uppvaktningar 

Föreningen uppvaktade Eira pensionärer samt pensionärsföreningen Gamla kvarnen vid deras deras 40 års 

fester. Rea Holmberg avtackades för mångårig värdefull och aktiv verksamhet som styrelsens sekreterare 

och informatör för föreningen. Ingegerd Ghamgosar avtackades för mångårigt mötesvärdinneskap och 

mycket annat. 

 

IT-stöd 

Föreningens IT-handledare Sven-Erik Krogius har gett stöd till medlemmarna även med hembesök.  

 

Svenska pensionärsförbundet och Samrådet i SPF Helsingfors 

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

årsmöte. Representanter för föreningens styrelse deltog i mötet som Samrådet ordnade med anledning av 

nya riktlinjer för ansökan om stadens understöd. 

I samrådets styrelse ingår två av vår förenings medlemmar. Siv Lindholm är sekreterare, Clara von Bonsdorff 

är suppleant i styrelsen och reseledare. Kurt Grönholm är verksamhetsgranskare. 

Konsumentrådet (Asiakasneuvosto) vid Munksnäs servicecentral 

Eili Ervelä-Myréen har sedan mars 2014 representerat föreningen i konsumentrådet. Då Munksnäs service-

central anordnade informationsdag berättade hon om föreningens aktiviteter på service- 

centralen. Föreningen har fått använda utrymmen i servicecentralen för bridge och qigong en gång i veckan 

och medlemsträff en gång i månaden. Den verksamhet som på dagtid pågår i centralen är öppen för alla. 

Helsingin Eläkejärjestöt/Helsingfors pensionärorganisationer ry (HEJ) 

Föreningen är medlem i organisationen. 

 

Ekonomi 

Medlemsavgiften 2014 var 20 euro. Av avgiften gick 11 euro/medlem till Svenska pensionärsförbundet. Tack 

vare bidrag från Stiftelsen Tre Smeder på 1.700 euro kunde vi göra resorna med buss billigare för våra med-

lemmar. Trots det gjorde föreningen en förlust på 1.105,43 euro.  

 

Styrelsen 

 


