Munksnejdens pensionärer rf

Verksamhetsberättelse för år 2016

Detta år var föreningens 38 verksamhetsår. Medlemsantalet var vid årets ingång 385. Under året har
20 medlemmar avgått, 3 avlidit och 28 nya medlemmar antagits. Medlemsantalet är vid årets slut
390.
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Stadgeenliga möten
Föreningens årsmöte hölls den 10 mars 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. Drygt 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 allsång, qigong och
bridge.
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, Senegal, landskapsfotografering, ekonomi, skulpturer i Helsingfors, haft musikfrågesport,
lyssnat på hälsovårdare och specialister på olika områden, m.m.
Teater, konserter, muséer etc.
Under året har medlemmarna tillsammans besökt teater fem gånger, gått på konsert tre gånger och
gjort sex museibesök. Vid museibesöken har föreningen bjudit på guidning eller gemensam
föreläsning.
Åtta gånger har föreningsmedlemmar samlats för gemensam lunch på restaurang. I januari inbjöds de
nya medlemmarna till välkomstlunch.
Utfärder
Föreningen har gjort tre utfärder under året, i april till Serlachius museerna i Mänttä, i maj till
Helsingfors nya stadsdelar och i september till Malmgård slott i Pernå.
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. 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 firandet av Finland 100 år.
I samrådets styrelse ingår två av vår förenings medlemmar. Siv Lindholm är sekreterare, Eili ErveläMyréen är suppleant i styrelsen. Kurt Grönholm är verksamhetsgranskare.
Konsumentrådet (Asiakasneuvosto) vid Munksnäs servicecentral
Eili Ervelä-Myréen 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.
Ekonomi
Medlemsavgiften har under år 2016 varit 22 euro. Av avgiften har 11 euro gått till Svenska pensionärsförbundet. Under året har vi erhållit 1 200 euro i bidrag från Stiftelsen Tre Smeder för två bussresor. Den första resan gick till Serlachius museerna i Mänttä och den andra till Malmgård slott i Pernå.
Helsingfors stad har bidragit med 800 euro för hyreskostnaderna i församlingshemmet.
Föreningen gjorde i år ett minus på 101,72 euro.
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Bilaga 1

Strausskonsert på Finlandiahuset
Lunch: Fazer à la carte, Stockmann, 8 våningen
Per-Erik Lönnfors berättar om boken han skrivit om sin mor Anna Lönnfors
Musikfrågesport med Boris Westerlund
Besök på Apoteket Svanen, Lappviksgatan 1.
Lilla Teatern ”Maanmittarin tarina”, på finska
Anne Rosenlew berättar om Senegal, där hon bott i många år
Blinier på menyn, Restaurant Bellevue
Svenska Teatern ”Sånger vid randen av ett grått hav”
Sophie Romantschuk, Folkhälsan, berättar om ”Skolfarfar/-farmor” projektet
Ateneum: Skulptör Auguste Rodin utställningen
Årsmöte. Majsan Stendahl berättar om sin bok: Han fick prinsessan- men var blev
Kungariket?
Lunch på restaurang Aito
Besök på Riksarkivets utställning Pro Finlandia
Fotograf Dietmar Tallroth ”Landskapsfotografi som konst”

Utfärd till Serlachius museerna i Mänttä
Johnny Åkerholm: ”Räcker pengarna till?”
Inger Kullberg, ordf. för Blomsterodlingens Vänner: "Rosor min passion"
Första Maj lunch
Födelsedagsfest och säsongavslutning. Nicolai Kovanko underhöllr med sång
Utfärd till Helsingfors nya stadsdelar
Svenska teatern ”Stadin kundi möter Nya Tadam”

Eva Vikstedt: Från gädda till arkivråtta- en vandring bland skulpturer i stan
Utfärd till Malmgård slott i Pernå.
Tandläkare Carola Strömberg ”Ständigt på bettet – vikten av munhälsa”
Lunch på restaurang Sea Horse
Svenska Teatern ”Allt som är underbart”
Finlandismer i gammal svenska föreläsning av Charlotta af Hällström-Reijonen
Carmina Burana
Svenska Teatern ”Skattkammarön”
Carita Martin från Baltic Sea Action Group berättar ”Om Östersjön – vårt hav”

Musikfrågesport med Boris Westerlund
Besök på Nationalmuseets utställning ” Renässansen. Nu - från Rafael till Tizian”
Lunch i restaurang Manala
Besök på Nationalbiblioteket (Helsingfors universitets bibliotek)
Mikael Sjövall berättar om Estlands svenskbygder. Bokbytardag.
Ateneum: Retrospektiv utställning av Amadeo Modigliani
Jullunch, restaurang Solna Grill
Julfest med Lucia
MMs julkonsert

