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Munksnejdens pensionärer rf                     Verksamhetsberättelse för år 2022 

 

Detta år var föreningens 44 verksamhetsår.   

Medlemsantalet var vid årets ingång 340. Under året har 6 nya medlemmar antagits och 24 avgått 

av vilka 14 avlidit. Medlemsantalet är vid årets slut 322 

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  Christina Fraser medlemssekreterare 

sekreterare  Mimi Wiik 

 

verksamhetsgranskare  Lisbet Söderström  

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 10.3. i Församlingssalen. Som ordförande fungerade Kurt Grönholm 

och som sekreterare Mimi Wiik.  

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. 

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. 

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

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

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

veckan.   Dataklubben hålls två gånger i månaden.  

Regelbundna träffar under våren och hösten 
Som tidigare ordnades träffar med program två gånger i månad. Under våren hade vi 5 möten och 
under  hösten  hade vi 6 möten. 
 

Teater, konserter, muséer etc. 

Under året har medlemmarna gjort ett teaterbesök i februari till Lilla Teatern; Kris och katastrofer i 

Mumindalen.  

Utfärder och resor 

På våren gjorde föreningen en ’Må bra-dag till Solvalla. 

Under hösten hade vi en guidad busstur till Östra Helsingfors. 

Luncher 

Vi hade två gemensamma luncher: Elite  och Messenius 

Fester 

I maj hade vi en våravslutning  med  program av Ralf Pousar och Sofia Lindroos och i december fi-

rade vi julfest. 

IT-stöd 

Dataklubben samlades två gånger i månaden i Servicecentralen samt  också som telefonrådgivning . 

Därtill  handledning  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. 

Helsingin Eläkejärjestöt/Helsingfors pensionärorganisationer ry (HEJ) 

Samrådet i SPF Helsingfors är medlem i organisationen.  

 

Ekonomi 
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Medlemsavgiften har varit 25 €.  Av avgiften har 14 euro gått till Svenska pensionärsförbundet. Un-

der året har vi använt 1500  euro i bidrag från Stiftelsen Tre Smeder, som vi beviljades år 2021 för 

två utfärder för våra medlemmar. Helsingfors stad har bidragit med 500 euro för hyreskostnaderna 

i församlingshemmet. Föreningen gjorde i år en förlust på 1171,51 euro. 

 

 

 

                  Styrelsen     

 


