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Trivselkvällen i Herberts Hus

Stämningsfullt på Minnes- och månadsmötet i januari.
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Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsåret har i stort sett genomförts efter upplagt koncept. Vi har haft välbesökta
månadsmöten, med många goda talare som berört många olika ämnen, så vi kan
konstatera att verksamheten intresserar våra medlemmar och fyller ett behov.
Resorna har under det gångna året endast bestått av hemliga resan i juni. Höstresan blev
en endagskryssning med Wasaline, som arrangerades av Region Österbotten, en helt
lyckad tillställning.
Våra medlemmar har flitigt deltagit i motionsaktiviteterna så som seniordans, boccia
vattengymnastik, bowling och cirkelträning.
Medlemsvärvningen har fortgått under det gångna året inom hela kåren, från förbundet,
distriktet och inte minst inom vår egen förening.
Föreningen har erhållit 13 nya medlemmar under året. Alla nya medlemmar hälsas hjärtligt
välkomna, vi hoppas att ni ska trivas med tillvaron i föreningen och även ta del av de olika
aktiviteterna.
Det finns plats för många nya medlemmar, speciellt de stora årsklasserna från 40- och 50talen som nu går i pension. Vi hoppas att ni inte tycker att tröskeln för att bli medlem i en
pensionärsförening känns för hög.
7 medlemmar har avlidit under året, vilket är sorgligt, och en stor saknad och förlust för
föreningen.
Föreningsmöten
Stadgeenligt vårmöte, och tillika månadsmöte hölls den 22 mars 2018 i Samlingshuset.
Bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2017 genomgicks och godkändes enhälligt.
Redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet.
Höst- och månadsmöte hölls den 29 november 2018 i Samlingshuset. Båda möten var
välbesökta.
Helena Andtbacka valdes till ordförande för 2019. I tur att avgå ur styrelsen var: Kerstin
Corin, Maj-Britt Näse, Boris Skog, Anna-Lisa Kotka och Lena Sabel, samtliga återvaldes.
Sittande medlemmar 2019: Carl-Gustaf Åminne, Göran Krokfors och Ulla-May Holmlund.
Medlemsavgiften för 2019 förblev oförändrad dvs. 20 €.

Styrelsen
Styrelsen har under det gångna året sammankommit till 9 protokollförda sammanträden,
till vilka styrelsemedlemmarna kallats via e-post och skriftligen med bifogad
föredragningslista.
Ekonomirapporter, förbundets och distriktets Cirkulär/Nyhetsbrev har regelbundet delgetts
vid styrelsens möten.
Besluten i de 102 paragraferna som behandlats under året har fattats i enighet och inga
omröstningar har behövts.
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Styrelsen har under 2018 bestått av följande personer:

Ordförande
Viceordförande
Sekreterare
Kassör
Medlemmar

Helena Andtbacka
Carl-Gustaf Åminne
Maj-Britt Näse
Kerstin Corin
Anna-Lisa Kotka
Boris Skog
Göran Krokfors
Lena Sabel
Ulla-May Holmlund

Kommittéer och utskott
Vid styrelsens första sammanträde den 4.1.2018 tillsattes följande kommittéer och utskott:
Arbetsutskott:

Helena Andtbacka, Lena Sabel och Ulla-May Holmlund.

Programkomitté:

Helena Andtbacka, Lena Sabel, Göran Krokfors, Anna-Lisa Kotka
och Maj-Britt Näse.

Resekommitté:

Ulla-May Holmlund, Helena Andtbacka och Carl-Gustaf Åminne.

Motion:

Boris Skog, Göran Krokfors, Carl-Gustaf Åminne och Anna-Lisa
Kotka

Information:

Helena Andtbacka och Maj-Britt Näse.

Postning:

Maj-Britt Näse och Helena Andtbacka.

Annonsering:

Maj-Britt Näse, Helena Andtbacka.

Serveringsansvariga: Anna-Lisa Kotka och Margaretha Strandvall
.
Statistik:

Maj-Britt Näse.

Medlemsregister:

Helena Andtbacka och Kerstin Corin.

It ansvarig:

Göran Krokfors.

Webbansvarig:

Jan-Erik Corin.
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Medlemskåren
Medlemskåren är föreningens stöttepelare och därför vårt värdefullaste kapital. Därför är vår
målsättning att försöka värva nya unga pensionärer till vår förening. I år har
medlemsvärvandet resulterat i 13 nya medlemmar. Detta är glädjande, så vi fortsätter i
samma anda.
Medlemmarna på långvården avförs an efter ur registret, då vi inte debiterar dem någon
medlemsavgift.
Medlemsantalet sjönk från fjolårets 408 till 401.
Antal och utveckling
Medlemsantalet 31.12.2017 uppgick till
Nya under året
Avlidna
Avförda
31.12.2018 uppgick medlemsantalet till

408
13
7
13
401

Bo Kronqvist berättar om Topeliusåret på Hopsalamötet
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UPPVAKTNINGAR
Pedersöre Pensionärsklubb uppvaktades på jubileumsdagen med en inbetalning till
Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet.
Julkort skickades till regionkansliet och till ordföranden en julblomma.

.

Som omväxling hölls septembermötet på Holmlunds traktormuséum.

7

Verksamheten
Månadsmöten inom föreningen utgör det mest naturliga tillfället för medlemmarna att få
träffas och ta del av en stunds underhållning och information.
Styrelsens och programkommitténs ambition har varit att bjuda på ett så mångsidigt och
omväxlande program som möjligt.
De flesta månadsmöten har hållits i Samlingshuset. Minnesmötet hölls i
Församlingshemmet. Vid detta möte hedrades de medlemmar som avlidit under året.
Aprilmötet hölls i Hopsala byagård. Septembermötet hölls på Holmlunds traktormuséum i
countrystil.
Traditionsenligt hölls mars månadsmöte med vårmötet, och november månadsmöte med
höstmötet. Denna tradition garanterar en god uppslutning vid föreningens stadgeenliga
möten. Maj månadsmöte hölls som våravslutning gemensamt med Nedervetil och Terjärv
föreningarna. Mat, kaffe, dans och lätt underhållning stod på programmet.
Julfesten ordnades på Samlingshuset med buffé och trevlig samvaro.
Pizzakvällar ordnades både i mars och oktober på Hotell Botnia, välbesökta tillfällen även
dessa med underhållning av Pekka och Janne.

TALARE FÖREDRAGSHÅLLARE, UNDERHÅLLARE OCH ÄMNEN
Januari:
På trivselkvällen i Herberts Hus medverkade Marianne Cygnel och Ingmar Kullas med sång
och musik. I övrigt var det fri samvaro och föreningen bjöd på kaffe med dopp.
Vid minnesmötet i församlingshemmet talade Mia Bäck. Veteransångarna sjöng under
ledning av Eva-Lott Björklund.
Februari:
På februari månadsmöte underhöll Håkan Streng, hans fru Ulla Grönvall-Streng berättade
om våra presidenters gemåler.
Mars:
På vårmötet och tillika månadsmöte presenterade sig nya regionordföranden Anita Ismark
och berättade om sin karriär. Patrick Ragnäs informerade om nytt inom regionen och om
nyttan med att använda data.
April:
Aprilmötet hölls i Hopsala byagård med Margareta o Håkan Vikström som värdpar.
Maj:
Maj månadsmöte hölls som våravslutning gemensamt med Terjärv och Nedervetil
föreningarna den 6 juni. Duon Pekka och Janne underhöll. Filip Järvenpää sjöng gamla
godingar från 60 talet och även Markus Huldén sjöng. Emina Arnautovic höll festtalet.
Dagen avslutades med lotteri och dans.
September:
September månadsmöte hölls på Holmlunds traktormuséum. Bengt Huhta och Börje Nylund
sjöng och spelade countrymusik.
Oktober:
På oktobermötet i Samlingshuset berättade Karl-Johan Fagerudd om båten Equity och
vapensmugglingen, Manne och Tage skötte musik och sång.
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November:
På höst- och tillika månadsmötet fick vi information av Per Löv. Stig-Göran Jansson och
Stig Dahlvik spelade på saxofon och trumpet.
December:
Julfesten hölls på Samlingshuset med julbuffé. Sonja Biskop underhöll med julsånger. För
övrigt fri samvaro.

.

Pizzakvällsbesökarna är mätta och belåtna.

OFFICIELL REPRESENTATION
Stig Östdahl
Maj-Britt Näse
Helena Andtbacka

Ordförande i kommunens Äldre råd.
Medlem i kommunens Äldre råd, ersättare Lena Sabel.
Viceordförande i styrelsen för Region Österbotten.
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RESEARRANGEMANG
Föreningens reseverksamhet har omfattat endast Hemliga resan i juni, som gick till Vasa
med omnejd. Bland annat besöktes Koskömill ullspinneri, mat på Björköby salteri,
Vallgrund, Sommaröhallen, Kimo Härtull och Tesses café. Resan avslutades vid Holmlunds
traktormusèum.

MOTION OCH REHABILITERING
Våra föreningsmedlemmar har insett nyttan av motionen för det egna välbefinnandet och
deltar flitigt i olika motions aktiviteter. De av föreningen ordnade aktiviteterna har lockat
många deltagare under året så som boccia, vattengymnastik, bowling och cirkelträning.
Några medlemmar har beviljats RAY;s semesterstöd; en veckas vistelse på Härmän
Kuntokeskus eller annan liknande inrättning till självkostnadspris.

Plock ur styrelsens protokoll
3.1
Sammanträdesdagar
Styrelsen sammanträder första onsdagen i månaden kl. 10.00 i gamla mejeriet med
uppehåll i juni, juli och augusti.
7.2
Månadsträff i Samlingshuset 22.2.2018.
-program
Håkan Streng kommer som underhållare och hans fru Ulla Grönvall-Streng berättar om
presidentgemåler. Uppvaktning av jubilarer. Karl Svenlin uppvaktas med ett bordsstandar
för sin mångåriga medverkan i styrelsen. Helena kollar ifall vi får rosorna sponsrade av
Lokal Tapiola. Lotteri
7.3
Fredag 16.3.2018 pizzakväll på Hotell Botnia.
-Maten kostar 12€ och där ingår vatten, kalja och kaffe.
-Janne och Pekka äter gratis.
4.4
Kvarkens Pensionärsparlament 14-15.5 2018.
-delegater m.m.
Carl-Gustaf Åminne, Maj-Britt Näse, Torolf Fröjdö och Anna-Lisa Kotka deltar. Göran
Krokfors reserv.
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2.5
Hemliga Resan 13.6.2018.
Resan startar mot okänt mål kl. 8.00 och kommer hem 6-7 tiden. Hela paketet kostar75 €
per person. Lotteri ordnas på resan. Ulla-May begär vinster från Andelsbanken. Annons
30.5 och sista anmälningsdag är 5.6.
5.9
Månadsträff vid Holmlunds Traktor muséum 27.9.2018.
-program
Countrymusik av Börje Nylund och Bengt Huhta, kaffeservering och lotteri. Inträde 5 €
3.10
Månadsträff i Samlingshuset 25.10.2018.
-Program
Karl-Johan Fagerudd och duon Manne och Tage medverkar.
8.11
Pidroturnering i Oravais 15.11.2018.
Ett lag bestående av Siv Abbors och Gun Aspfors deltar. Göran Krokfors följer med som
chaufför.
5.12
Julfest på Samlingshuset 8.12.2018.
-arrangemang m.m.
Klockslaget flyttat till kl. 15.00. Matens pris 30€. Ingemar och Henrik tar betalt vid dörren.

Resumé
Vi hoppas att vi genom våra verksamhetsformer har kunnat bjuda Er medlemmar på lite
glädje och omväxling i tillvaron och att ni även känt samhörighet medlemmar emellan.
Hoppas att ni även kunnat knyta nya och värdefulla kontakter med medlemmar från andra
föreningar.
Styrelsen tar tacksamt emot tips och förslag på nya verksamhetsformer, så att även de
yngre pensionärerna skulle känna sig hemma i föreningen. Det är nu vi borde kunna öka
medlemstalet när de stora årsklasserna går i pension. Via pensionärsföreningen hörs vår
röst till övriga instanser. Vi har en bra ordförande i förbundet, Ole Norrback som känner till
och vet vilka dörrar som ska öppnas. Alla behöver vi förr eller senare i livet ta del av
äldreomsorgen. Vi pensionärer borde känna oss som en viktig resurs i dagens stressiga
samhälle, vi har mycket kunskap och livserfarenhet som borde tas tillvara och användas
tillgodo. Vi har goda exempel som t.ex. farfar, morfar eller farmor, mormor i skolan som på
många håll varit uppskattade av den yngre generationen. Vi får titt som tätt förfrågningar till
olika evenemang där pensionärerna väntas kunna hjälpa till. Dagens pensionärer bör inte
beaktas som en belastning utan som en tillgång.
Styrelsen
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Musikanterna på oktobermötet

Per Löv informerar på novembermötet
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De människor som fått ut
mest av livet är inte de
som levt ett sekel,
utan de, som levt varenda minut.
-Coletta

Man blir aldrig för
gammal
för att vara ung i
hjärtat.

