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Verksamhetsberättelse 2020 

 
Verksamheten för år 2020 blev inte som vi hade planerat när vi gjorde upp vår 
verksamhetsplan för året. Ett virus covid-19 satte stopp i hjulen för allt som vi hade tänkt 
ordna för våra medlemmar. I december 2019 upptäcktes detta , ett helt okänt influensavirus 



                              

  

som inte fanns varken bot eller vaccin för. Vi fick börja tänka om hur vi skulle kunna ordna 
våra , styrelse- och månadsmöten. 
Vår första sammankomst , minnesmötet i januari samlade många medlemmar i 
församlingshemmet. Möten , där vi tänder ljus för avlidna medlemmar är alltid välbesökta, 
så också denna gång med program av Eva-Lott Björklund och Ville Kavilo, 
I februari hade vi bestämt att vi tillsammans med Pensionärshemsföreningen samlas vid 
Herberts Hus för ett gemensamt möte. Där möttes både inneboende i huset och 
pensionärer utifrån. Det är många som inte orkar komma till samlingshuset på våra 
ordinarie träffar så vi ordnade mötet på detta vis. 
I programmet vid Herberts Hus medverkade Helena Andtbacka, Anki Hagnäs, och Joacim 
Sandbacka. Musik av Jens-Gustav Biskop och Boris Ahlsved. 
Fredagen den 13.03 träffades vi på till Pizzakväll vid Botnia Hotell. Pensionärer, mellan 
sextio plus till nittio plus bänkade sig vid borden och njöt av musik och god mat.  
Sedan blev det slut med all verksamhet, pandemin spred sig och regeringen kom med 
stränga rekommendationer för hur vi skulle undvika att bli smittade. Det var bara att tänka 
om, inte riskera hälsan på våra medlemmar. 
 
Styrelsen 
 
Styrelsen har under det gångna året sammankommit till 7 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 63 paragraferna som behandlats under året har fattats i enighet och inga 
omröstningar har behövts. 
 
Styrelsen har under 2020 bestått av följande personer: 
 
 
 
Ordförande  Helena Andtbacka 
Viceordförande  Carl-Gustaf Åminne 
Sekreterare  Ulla-May Holmlund 
Kassör  Kerstin Corin 
Medlemmar  Anna-Lisa Kotka 
  Boris Skog 
  Göran Krokfors 
  Lena Sabel 
  Maj-Britt Näse    
     
 
 
 
 
 
 
Kommittéer och utskott 
 
Vid styrelsens första sammanträde den 8.1.2020 tillsattes följande kommittéer och utskott: 
. 
 



                              

  

Programkomitté: Ordf. Lena Sabel, Göran Krokfors och  Maj-Britt Näse 
 

Resekommitté:  Lena Sabel, Maj-Britt Näse och Carl-Gustaf Åminne 
 
Motion:  .Boris Skog, Anna-Lisa Kotka och Carl-Gustaf Åminne. 
   
Information: Helena Andtbacka  
 

Postning:  Ulla-May Holmlund och Helena Andtbacka. 
 
Annonsering:  Ulla-May Holmlund.  
 
Serveringsansvariga:  Anna-Lisa Kotka och Margaretha Strandvall 
. 
 
Statistik:  Ulla-May Holmlund 
 
Medlemsregister:  Helena Andtbacka och Kerstin Corin. 
 
It ansvarig:  Göran Krokfors. 
 
Webbansvarig: Jan-Erik Corin. 
 

 

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 3  nya medlemmar. Detta är glädjande, så vi fortsätter i 
samma anda. 
 
Medlemsantalet sjönk från fjolårets  392 till  382 i år. 
 
Antal och utveckling 
 
Medlemsantalet 31.12.2019 uppgick till  392 
Nya under året        3  
Avlidna         8  
Avförda         5 
31.12.2020 uppgick medlemsantalet till  382 
 
 
 
 
 



                              

  

 
Styrelsemöte i Coronatider 
 

 
Underhållning vid Herberts Hus. Musikanter Jens-Gustav Biskop och Boris Ahlsved 

 



                              

  

TALARE FÖREDRAGSHÅLLARE, UNDERHÅLLARE OCH ÄMNEN 
 
Januari: 
Vid minnesmötet i församlingshemmet talade Ville Kavilo. Eva-Lott Björklund underhöll med 
musik och sång. Hon berättade även om tiden hon haft med Veteransångarna och visade 
upp handgjorda föremål som hon fått av dem. 
 
Februari: 
På februari månadsmöte vid Herberts Hus informerade Joacim Sandbacka om Folkhälsans 
verksamhet i huset. Helena Andtbacka berättade om sina barndoms sportlov i Lepplax, 
Anki Hagnäs om sina studier inom turism. Allsång  tillsammans med Boris och Jens-
Gustav. Delgivningar och lotteri. 
 
Mars: 
Pizzakvällen på Hotell Botnia . God mat och musikunderhållning bjöds det på. De som ville 
dansa fick det också.  
 
Augusti: 
Vårmötet hölls vid Helena Andtbacka, med minsta möjliga deltagare, styrelsen och två st 
utomstående .Där genomgicks verksamhetsberättelsen, bokslut och revisionsberättelse för 
år 2019. De redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet. 
 
November: 
Höstmötet hölls vid Botnia Hotell med styrelsen och ett par andra föreningsmedlemmar. Där 
förrättades val av styrelsemedlemmar för 2021-2022. I tur att avgå var.: Lena Sabel, Maj-
Britt Näse,Boris Skog, Kerstin Corin och Anna-Lisa Kotka 
Sittande medlemmar 2021: Carl-Gustav Åminne, Göran Krokfors och Ulla-May Holmlund. 
Samtliga återvaldes utom Maj-Britt Näse som avsade sig omval i styrelsen. I hennes ställe 
invaldes Benita Björklund. 
Helena Andtbacka önskade avgå som ordförande och i hennes ställe valdes Hans-Erik 
Lindgren som ordförande för verksamhetsåret 2021. 
Medlemsavgiften förblev 20 Euro. 
Verksamhetsplanen och budgeten för 2021 fastställdes.. 
Vidare avtackades Helena och Maj-Britt för de många åren de arbetat i styrelsen, Helena 
som sekreterar och ordförande , Maj-Britt som sekreterare. De förärades föreningens 
bordsstandar och blommor. 
 

 
OFFICIELL REPRESENTATION 
 
Stig Östdahl Ordförande i kommunens äldre råd. 
Maj-Britt Näse Medlem i kommunens äldre råd, ersättare Lena Sabel. 
Helena Andtbacka Medlem i styrelsen för Region Österbotten,  
 
 
RESEARRANGEMANG 
 
Inga resor ordnades under året.  
 
 
 
 
 



                              

  

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 brukar locka 
många deltagare . så som boccia, vattengymnastik, bowling och cirkelträning.  
Detta år blev de flesta motionstillfällen inhiberade. Några månader på våren och ett par 
höstmånader kunde vattengymnastiken pågå. Bowlingen hölls också i gång, men ingen 
boccia eller cirkelträning . . 
 
 
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. 
Detta år har vi inte kunnat ha igång vår normala verksamhet, men vi ser fram emot nästa år 
2021, att allt kunde ordnas som förr. Vi hoppas att våra medlemmar njuter av utemotion och 
att de kan hålla kontakten med sina närmaste via telefon och sociala medier, träffas under 
trygga förhållanden och framför allt förbli friska tills vi kan ordna möten igen. 
 
 
Styrelsen 

 

 

 

 



                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


