VÄSTANFJÄRDS PENSIONÄRSFÖRENING RF
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
Den sista december 2020 hade vår förening 140 medlemmar. Av dessa var åtta fria
medlemmar och fyra hedersmedlemmar. Under året fick vi 1 ny medlem, två medlemmar ville
avgå och 3 medlemmar avled. Föreningen har i regel uppvaktat medlemmar på deras 70, 80,
85 och 90 årsdagar.
Styrelse 2020
Ordförande, Gunnar Ölander
Viceordförande, Tommy Bergström
Sekreterare, Margita Ölander
Kassör och köksansvarig, Ros-Mari Ölander
Bokförare, IT-och medlemsansvarig, Max Andersson
Bingoansvarig, Ros-Mari Ölander
Frågesportsansvarig och reseledare, Charles Hellström
Facebookansvariga, Max Andersson, Tommy Bergström och Gunnar Ölander
Styrelsemedlem, Birgitta Söderholm
Verksamhetsgranskare: Solveig Enestam och Kerstin Söderholm med Per Gustafsson och Tua
Storberg som suppleanter.
Representant i Stiftelsen Silverringen: Erik Söderström, suppleant Gunnar Ölander
Representant i De Äldres Råd: Gunnar Ölander
Representanter i Åbolands pensionärsföreningarnas samarbetsorgan: Gunnar Ölander,
suppleant Tommy Bergström
Föreningens stadgar är oförändrade

Möten: Ett vårmöte, tre månadsmöten har hållits i regel i församlingshemmet. På grund av
pandemin hölls höstmötet den 2.2.2021. Mötet hölls delvis virtuellt och delvis i
församlingshemmet.
Styrelsen har sammanträtt nio gånger och träffats flesta gånger på biblioteksvinden.
Föreningen deltog med två representanter i förbundets vårmöte 3.9 2020
Föreningen deltog med sex medlemmar i DESKY-kursen i Villa Lande
Ordförande deltog i kursen ”Vi ses på byn ”
Föreningen deltog med fem medlemmar i smarttelefonkursen. På grund av
coronarestriktionerna hann vi bara med ett tillfälle.

Ekonomi: Medlemsavgiften har varit 20 euro, varav 14 euro går till förbundet. Resultatet för
år 2020 visade ett underskott om 1079,72 euro. Föreningen använder Briox bokföringssystem
och Desky medlemsregister.

Fester: Sommarfest ordnades i augusti på Kalkholmen
Resor: En kombinerad boulekampanj/sommarresa till Korpo företogs i augusti. Under året
har föreningsmedlemmar deltagit i tre månadsluncher i grannskapet.

Motion och hälsa:
-Hela 28 gånger har det tränats boule på Kalkholmen.
-Föreningsmedlemmar har deltagit i tre bouletävlingar.
-Föreningen deltog i den åboländska uttagningen i frågesportstävlingen.
-Föreningen har ordnat vandringar i närmiljön fem gånger.
-Föreningen deltog under hösten i krattningen på gravgårdarna.

Medverkande i föreningens månadsmöten under året: Ben Lindström, Mia Koski, Anita
Österberg och Stefan Långström.

Västanfjärd i februari 2021

Gunnar Ölander
Ordförande

Margita Ölander
sekreterare

