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Borgå svenska pensionärsförening r.f. 

Verksamhetsberättelse för år 2018 

Stadgeenliga möten 

Vårmötet hölls den 1 mars 2018  i Svenska församlingshemmet, Runebergsgatan 24, Borgå 

Närvarande var ca 120 medlemmar  

Ordförande Björn Sundqvist öppnade mötet. 

Till ordförande för mötet valdes viceordförande Ingmar Karlsson och till sekreterare Eva 
Olkkonen. Protokolljusterare blev Boel Andersson och Ray Broman. 

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 föredrogs och  godkändes och bokslutet för 2018 
fastställdes. Verksamhetsgranskarens utlåtande upplästes och styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet. 

Inga ärenden hade inkommit från medlemmarna. 

Höstmötet  hölls den 21.11.2018 i Svenska  församlingshemmet, Runebergsgatan 24, Borgå 

Närvarande ca 90 medlemmar 

Föreningens ordförande Björn Sundqvist öppnade mötet. Till mötesordförande valdes 
föreningens viceordförande Ingmar Karlsson och till sekreterare Eva Olkkonen. Till 
protokolljusterare och rösträknare valdes Bengt Nyholm och Åke Kullas. 

Konstaterades att mötet var lagenligt sammankallat och beslutfört. Annons om mötet har 
ingått i Östnyland 20.10.2018. Björn Sundqvist återvaldes till ordförande för år 2019. 

I tur att avgå: Ingmar Karlsson, Gunnel Majander, Ros-Mari Aarttila och suppleanten Eva 
Olkkonen som på egen begäran önskade avgå. De övriga återvaldes. Till ny styrelsesuppleant 
valdes Ann-Britt Hedman för perioden 2019-2020. 

Styrelsen har följande sammansättning: 

Ingmar Karlsson                     2019-2020  

Gunnel Majander                  2019-2020  

Ros-Mari Aarttila                   2019-2020  

Kerstin Blomqvist                  2019  

Tua Lindberg-Selén               2019  

Krister Blomander                 2019.  

Suppleanter: Ann-Britt Hedman  2019-2020  

                        Gia Mellin-Kranck   2019. 
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Till verksamhetsgranskare för år 2019 valdes Revisionsbyrå Helle & Partners/Timo Helle CGR, 
ersättare Nicolina Bergström CGR. 

Medlemsavgiften för 2019 bibehölls vid 20 euro per medlem. Verksamhetsplanen för år 
2019 behandlades och godkändes med tillägget att föreningen fortsättningsvis deltar i 
Pensionärsförbundets frågesport. 

Styrelsemöten och styrelsen 

Styrelsen möttes 5 ggr under vårterminen och 5 gånger under höstterminen. Styrelsen har 
bestått av Björn Sundqvist (ordförande), Ingmar Karlsson (viceordförande), Eva Olkkonen 
(sekreterare), Ros-Mari Aarttila (kassör), Kerstin Blomqvist (resekoordinator), Tua Lindberg-
Selén (sång och musik), Krister Blomander, Gunnel Majander och Gia Mellin-Kranck.  

Utanför styrelsen Göran Blomqvist (webbansvarig/hemsida),  Christer Jämsén IT-handledare, 
Asta Jämsén ansvarig för resekontot 

Östnyländska distriktet 

Föreningens representant i Östnyländska distriktet har under året varit Björn Sundqvist med 
Ingmar Karlsson som suppleant.  

Äldre rådet i Borgå 

Föreningen har varit aktiv och synlig i Borgå stad. Björn Sundqvist har fungerat som 
ordförande och Stina Lähde har varit föreningens suppleant i rådet. 

Borgå Seniorforum 

Pensionärsförbundets intresseorganisation EETU/PIO. Borgå seniorforum representerar 
pensionärsföreningarna i Borgå. Vår förening representerades år 2018 av Björn Sundqvist 
och Stina Lähde som medlemmar. 

Eläkeliitto ry 

Murtumatta mukaan – Spänst i benen. Föreningens representant var Alf Günsberg. 

Borgå föreningscentral rf – Porvoon Yhdistyskeskus ry 

Stina Lähde representerade föreningen som suppleant 

Medlemsantalet 

Föreningens medlemsantal  per 31.12.2018 var 1041. 

Samkväm 

Under året hölls 14 samkväm. Samkvämen hölls på Svenska församlingshemmet, 
Runebergsgatan 24. Vid alla samlingarna hölls lotteri. Stort tack till alla som hämtat 
lotterivinster och alla som köpt lotter. Varmt tack också till ”hjälpredorna” som skött om oss 
under samkvämen. Som värdinnor har fungerat Gunnel Majander, Margareta Weckström-
Grönqvist, Boel Andersson och Marion Bärlund. Samkvämen har besökts av ca 100 
medlemmar per gång, totalt 1539 personer. 
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18.1 Födelsedagsfest med underhållning av Trio med Macke (Marcus Grönqvist, Kim 
Lönnroos och Kriba Henriksson). 121 deltagare 

1.2 Frågesport med Bengt Nyholm 80 deltagare 

15,2 Offentliga tjänster i livets olika skeden. IT-koordinator Robert Riska från SPF berättade 
om aktuella saker i det digitala samhället. 96 deltagare 

1.3 Föreningens vårmöte. Pensionärskören uppträdde. Bengt Andergård visade bilder från 
förra sommarens Öselresa. 118 deltagare. 

15.3 Allsång tillsammans med Dragspelsklubben under Ove  Othmans ledning. 121 deltagare 

12.4 ”Ordspråk – urgamla, utslitna men toppaktuella”. Föredrag av arkivarie Carola Ekrem 
från Svenska Litteratursällskapet. 118 deltagare 

26.4 Rosk´n Roll presenterade sig. Kommunal avfallsservice i östra och västra Nyland. 130 
deltagare. 

24.5 Må bra till kropp och själ – tips för vårt dagliga  välmående. Föreläsning av leg. 
näringsterapeuten Kirsi Englund från Borgå stad. 100 deltagare. 

13.9 Författarbesök: Johanna Holmström. 102 deltagare 

27.9 Geriatriker Nina-Maria Tigerstedt. Information om aktuella saker i serien ”Hälsa och 
välfärd”. 132 deltagare. 

11.10 Trio med Macke underhöll. 128 deltagare. 

25.10 Motion som medicin. En föreläsning av idrottsinstruktör Christian Bremer. 112 
deltagare. 

8.11 Minnesstund med Ann-Britt Hedman. Sång av förskolebarn. 100 deltagare. 

21.11 Föreningens höstmöte. Borgå orkesterförening uppträdde. 81 deltagare. 

Smågruppsverksamhet inom föreningen 

Samtalscafé Samtalscafé har letts av Stina Lähde och deltagarna har träffats på Äppelbacken 
i rum Silva. Under året deltog 5-8 personer per gång varannan onsdag/jämna veckor. 
Samtalscafé hölls 12 gånger, 6 gånger under våren och 6 gånger under hösten. Ca 75 
personer deltog under året. 

Korthajarna Korthajarna har sammankommit 2 gånger i veckan med 5 personer per gång. 

Vattengympa Vattengympan leddes av Stina Särkkä och hade 149 deltagare under året. 

Mysgympan Urda Lindberg har lett mysgympa och sittdans på Äppelbacken. Våren 2018 
deltog 67 deltagare 7 gånger, på hösten deltog 61 personer 6 gånger, tillsammans 128 
deltagande. 



 

4 
 

4 

Boccia Den 16,2 startade Bror-Erik (Broda) Ekstam boccia träningar i Kokonhallen med en 
grupp på 8 medlemmar från föreningen. Träningarna har fortsatt sammanlagt 38 gånger, 
med mellan 10-18 deltagare per gång. 

Allsång Allsång i församlingshemmets musikrum med Tua Lindberg-Selén 3 gånger på våren 
och 3 gånger på hösten. Antalet deltagare per gång varierade mellan 14 och 19 personer.  

Bokcirkeln Bokcirkeln med Christine Huusko har sammankommit på Åppelbacken i rum 
Melba. Gruppen hade mellan 6-7 medlemmar per gång och samlades 9 gånger.  

Trivselklubben Trivselklubben, med Gia Mellin-Kranck, Tua Lindberg-Selén, Ros-Mari Aarttila 
och Gunnel Majander som huvudansvariga ledare, startade sin verksamhet sommaren 2018 
som ett komplement till föreningens övriga verksamhet som avstannar under sommaren. 
Tanken var att erbjuda aktiviteter för de medlemmar i föreningen som finns i stan under 
sommaren. ”Tillsammans är det roligare” var devisen. Under sommaren ordnades träffarna 
varje tisdag med varierande program: gemensamma luncher, promenader, minigolf och 
konstutställningar, loppisresa och en å-kryssning, 12 samlingar totalt. Klubben rönte mycket 
stor uppskattning. Under sommaren deltog 299 medlemmar. På hösten fortsatte 
verksamheten med samlingar varannan tisdag, 8 gånger med 126 deltagare. Totalt 425 
deltagare.  

Resor, teaterbesök och fester 

Det gångna året har innehållit många resor av olika slag. Styrelsemedlemmen  Kerstin 
Blomqvist  har varit huvudansvarig för rese- och teaterverksamheten, men även  Tua 
Lindberg-Selén, Gia Mellin-Kranck, Gunnel Majander och Krister Blomander har fungerat 
som reseledare vid olika resor och  teaterbesök. Både resor och teaterbesök har varit mycket 
uppskattade av föreningens medlemmar som flitigt utnyttjat möjligheten att resa på ett 
smidigt och enkelt sätt. 

20.2 Konstutställning på Ateneum med Bröderna Wrights konst. 33 deltagare 

17.3 Besök till Fallåker till musikalen ”Åttan”. 86 deltagare. 

7.4 Besök till Svenska Teatern där pjäsen ”En man som heter Ove” spelades. 25 personer 
deltog. 

9-11.4 Jazzkryssning till Stockholm.  I kryssningen deltog 35 personer. 

19.4 Helsingforsrundan till Fazerfabriken och Designmuseet. 80 deltagare. 

25.4 besöktes Lilla Teatern där Tove Janssons pjäs ”Sommarboken” spelades. 38 personer 
deltog. 

16.5 Allsång på Postbacken tillsammans med Dragspelsklubben. 25 personer deltog. 

30.5 Vårlunch I på Kiala gård, 102 deltagare 

31.5 Vårlunch II på Kiala gård, 79  deltagare 

5-8.6 Sommarresa I till Riga. 48 deltagare. 
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7.7 Besök till Raseborgs sommarteater som gav musikalen West Side Story. 57 personer 
deltog. 

3.8 Hamina Tattoo. Deltagare 54 personer. 

22.8 Hemliga resan gick till Nådendal och Gullranda med 96 deltagare. 

 6.9 Besök I i Robbes lilla trädgård och Pernå kyrka, 50 deltagare 

11-14-9 Riga II. 45 deltagare. 

12.9 Besök II i Robbes lilla trädgård och Pernå kyrka, 25 deltagare 

13.10 Besök på Teater Viirus som gav pjäsen Chelsea Hotel. 24 deltagare. 

14.11 Besök i Riksdagshuset. 46 deltagare. 

3.12 Svenska Teatern, musikalen Chess, 118 deltagare 

13.12 Föreningens julfest ordnades på restaurang Iris med 201 deltagare. 

Aktiviteter ordnade av distriktet 

14.2 Distriktets frågesportsuttagning i Domprostgården, Borgå. Tre lag från föreningen 
deltog. 1. Bengt Nyholm, Maija Brunberg och Göran Blomqvist. 2. Boel Andersson, Tore 
Andersson och Poul Hansen. 3. Kerstin Rikberg, Christer Jämsén och Karl-Gustav Björkell.   

8.8 Distriktets allsång och dans på Dansholmen i Tolkis. 208 totalt sålda biljetter. 

5.10 Distriktets höstmöte i Lovisa. 12 medlemmar från vår förening deltog 

21.10 Kyrkogång i Liljendal. 23 deltagare 

Aktiviteter ordnade av förbundet  

24.4 Svenska Pensionärsförbundet höll sitt vårmöte i Borgå på Iris.  

5-7.11 Seniorskeppet. Med på kryssningen var 58 personer från vår förening. 

22.11 Förbundets höstmöte i Tammerfors. Sex officiella delegater från vår förening deltog i 
mötet. 

Äldre veckan 7-14.10 

Åldrerådet stod för ett mångsidigt program under temat ”Aktivitet ger glädje.” Föreningens 
medlemmar deltog i olika aktiviteter under veckan. 

7.10  Öppningsfesten hölls i Albert Edelfeltin koulu med tal av social och hälsovårdsdirektör 
Ann-Sofi Silvennoinen och sång av Tom Nyman. 

8.10 Torgevenemanget lockade många Borgåbor med program och ärtsoppa 

9.10 Riksomfattande SeniorSurfdagen.  En intressant Digimässa hölls på Äppelbacken dit 
många hade sökt sig för att få information och hjälp med olika slags dataproblem. 
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10.10 Dans på Brandkårshuset 

11.10 Teaterföreställning: Kabare Berlin i Konstfabriken 

12.10 Ikis-Tupa höll öppet hus i Lundagården 

13.10 Lördagen innehöll fritt inträde till museer och utställningar. Det gällde Runebergs hem, 
Veteranrummet. Näse gård, Galleri Gamla Kaplansgården, Gamla Rådshuset och Holmska 
gården 

14.10 Äldre veckans avslutning och högmässa hölls i Mariagården med efterföljande lunch 

Årets pensionär 

Till årets pensionär utsågs Hjördis Wikström 

Övrig verksamhet 

Motion med redskap i Idrottshallen gratis måndag, tisdag och torsdag kl 15-16.30 

Stickprojekt pågick hela året, likaså insamlingen av glasögon fortsatte. 

Ekonomin 

Föreningens ekonomi har under året varit god. Årets resultat visar ett överskott på 2.944,61 euro. 
Det positiva resultatet kan tillskrivas det faktum att medlemsavgiften för år 2018 höjdes med 4 euro 
per medlem medlem vilket betydde att intäkterna steg från föregående år med ca 4100 euro och gav 
möjlighet till ordentlig sponsorering av såväl vårlunch som julfest och resekostnader till distriktets 
evenemang. 

Genom att höja medlemsavgiften för år 2018 förekom föreningen beslutet förbundet gjorde hösten 
2018, dvs en höjning av föreningarnas medlemsavgift för året 2019 från 11 euro per medlem till 14 
euro. 

Detta betyder att vår förenings medlemsavgift till förbundet kommer att vara ca 14.700 euro eller ca 
3.100 euro mera än tidigare. Det å sin sida kan betyda att vi får anstränga oss för att hålla samma 
goda nivå på vårt program som under de tidigare åren. Vi får se om vårt hus och försöka hitta 
sponsorer till postningen av våra medlemsbrev och understöd såsom tidigare år av Aktia-stiftelsen, 
staden och förbundet. 

Vår ekonomi står ju på stadig grund, våra kassareserver vid årsskiftet var 68.427,59 euro, men med 
en årlig årlig totalkostnad på ca 150.000 euro betyder det att vi inte kan slå ned på takten , inte heller 
på kraven på att de projekt vi genomför är ekonomiskt i balans. 

Allting ser ju bra ut så låt oss ta emot det nya året med förhoppning om att medlemskåren gillar det 
program som styrelsen presenterar.  

 

Björn Sundqvist                                Ann-Britt Hedman 

Ordförande                                       Sekreterare  

 


