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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. 


