Munksnejdens pensionärer rf

Verksamhetsberättelse för år 2017

Detta år var föreningens 39 verksamhetsår. Medlemsantalet var vid årets ingång 390. Under året har
8 nya medlemmar antagits och 19 avgått av vilka 7 avlidit. Medlemsantalet är vid årets slut 379.
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Styrelsen sammanträdde 9 ggr under året.
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Stadgeenliga möten
Föreningens årsmöte hölls den 9 februari i församlingssalen, Raumovägen 3. Som ordförande
fungerade Kristian Stockmann och som sekreterare Christina Packalén.
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. Årsmötet aviserades med epost till medlemmarna och med brev till de medlemmar som inte har e-post. Årsmöteskallelsen med
årsmötets dokument finns 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
Regelbundet återkommande program är promenaderna 2 ggr per vecka, samt allsång, qigong och
bridge en gång i veckan. Därtill dataklubben två gånger i månaden.

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
ämnen såsom orsakerna till självständighetssträvandena och kommunalvalet, Kuba,
bokpresentationer, aktuellt inom IT, haft musikfrågesport, lyssnat på hälsovårdare och specialister på
olika områden, m.m.
Teater, konserter, muséer etc.
Under året har medlemmarna tillsammans besökt teater sex gånger, gått på konsert två gånger och
gjort fyra museibesök. Vid museibesöken har föreningen bjudit på guidning eller gemensam
föreläsning.
Sju gånger har föreningsmedlemmar samlats för gemensam lunch på restaurang. I januari inbjöds de
nya medlemmarna till välkomstlunch.
Utfärder och resor
Föreningen har gjort tre utfärder under året, i februari till Fazer besökscenter i Vanda, i april till
Pokrova i Kyrkslätt och i september till Emil Wikströms ateljé Visavuori. I maj gjorde föreningen en
resa till ”Svunna svenskbygder i Estland”.
Fester
I maj inbjöds föreningens jubilarer till födelsedagsfest och i december firades julfest med gröt,
julsånger och Lucia.
IT-stöd
Föreningen har dataklubbsverksamhet med möten två gånger i månaden.
Svenska pensionärsförbundet och Samrådet i SPF Helsingfors
Vid förbundets vår- och höstmöte har tre av föreningens styrelsemedlemmar deltagit, likaså vid Samrådets årsmöte. Vid Samrådets möte planerades program med anledning av Finland 100 år. Eili Er-

velä-Myréen är medlem av förbundets styrelse. I samrådets styrelse ingår två av vår förenings
medlemmar. Siv Lindholm är sekreterare, Eili Ervelä-Myréen är vice-ordförande i styrelsen.
Konsumentrådet (Asiakasneuvosto) vid Munksnäs servicecentral
Siv Lindholm har representerat föreningen i servicecentralens konsumentråd. 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. Eili Ervelä-Myréen är medlem av HEJs styrelse.
Ekonomi
Medlemsavgiften har under år 2017 varit 22 euro. Av avgiften har 11 euro gått till Svenska pensionärsförbundet. Under året har vi erhållit 1 300 euro i bidrag från Stiftelsen Tre Smeder för tre bussresor. Helsingfors stad har bidragit med 800 euro för hyreskostnaderna i församlingshemmet. Föreningen gjorde i år ett plus på 891,56 euro, som planeras att användas för föreningens 40-års jubileum år 2018.

Styrelsen

Program år 2017
Våren
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1.3.
7.3.
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23.11.
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Bilaga 1

Strausskonsert i Finlandiahuset
Henry Rask berättar om ”Orsak till självständighetssträvandet för hundra år sedan”
Lunch på restaurang Tamarin Forum,
Svenska Teatern ”Ingvar”
Didrichsen: utställning Lionel Smit – Faces – Ansikten
Birgitta Stenius-Mladenov, f.d ambassadör, berättar om sin bok "Bala Garbas anteckning".
Årsmöte. – SPFs ordförande Ole Norrback och verksamhetsledare Berit Dahlin informerar om aktuellt inom Pensionörsförbundet.
Blinilunch på restaurang Bellevue
Fazer besökscenter, Fazersvägen 6, Vanda
Veronica Kalhori berättar om sitt liv ”Från Irak till Arkadiabacken”
Ateneum: Tuulikki Pietilä (1917–2009) hör till de ledande finländska grafikerna efter
andra världskriget
Svenska Teatern: ”Tove”
Eili och Bertel Myréen berättar om sin resa till Kuba
Lunch på Trattoria Sogno,
Kommunalvalet: Aktuella frågor i Helsingfors
Anders Albrecht: naturen i stan
Lunch i Meripaviljonki
Utfärd till Pokrova
Claes Andersson berättar om sin senaste bok
Födelsedagsfest och säsongavslutning. Musikalisk underhållning av Kari Suhonen
Resa till ”Svunna svenskbygder i Estland”

Lunch på Café Carusel
Instruktör Heidi Sundqvist berättar om MediYoga
Utfärd till Emil Wikströms ateljé Visavuori
Pensionärsförbundets IT-expert Robert Riska berättar om aktuellt inom IT
Carola Ekrem från Svenska litteratursällskapet berättar om
”Det ordnar sig Sapiens” på Lilla Teatern
Besök på Telefonmuséet
Lunch på restaurang Elite
En resa till världens tak – se stjärnor i Chile med Kvanthopps Marcus Rosenlund
”Myrskyluodon Maja” på Kaupunginteatteri
Kulturhistoriker Rainer Knapas berättar om Hagalunds första skede och männen
bakom hela projektet
Besök på Mannerheimmuseet
Bokpresentation. Gitta Hallakorpi, författaren till novellsamlingen Oss emellan, berättar om sin bok
Baletten ”Kalevalanmaa” på Nationaloperan
Jullunch på Solna Grill
”En man som heter Ove” på Svenska Teatern
JULFEST
MMs julkonsert i Tempelplatsens kyrka

