VÄSTANFJÄRDS PENSIONÄRSFÖRENING RF

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
Den sista december 2019 hade vår förening 139 medlemmar. Av dessa var sju fria medlemmar och tre
hedersmedlemmar Under året fick vi sexton nya medlemmar, fem medlemmar ville avgå, och åtta
medlemmar avled. Föreningen har i regel uppvaktat medlemmar på deras 70, 80, 85 och 90 årsdagar.
Styrelse 2019
Ordförande, Gunnar Ölander
Sekreterare och bokförare, Runa Heino
IT- medlemsreg. ansvarig, Max Andersson
Frågesportansvarig, Charles Hellström
Styrelsemedlem Tommy Bergström

Viceordförande, Birgitta Söderholm
Kassör och köksansvarig, Ros-Marie Ölander
Bingoansvarig, Alf Gabrielsson/Ros-Marie Ölander
Facebookansvariga, Max Andersson,Tommy
Bergström och Gunnar Ölander

Verksamhetsgranskare: Solveig Enestam och Kerstin Söderholm med Per Gustafsson och Tua
Storberg som suppleanter.
Representant i Stiftelsen Silverringen: Alf Holmlund, suppleant Gunnar Ölander
Representant i De Äldres Råd: Gunnar Ölander
Föreningens stadgar förnyades under året.
Möten:

Ett vårmöte, ett höstmöte och sex månadsmöten har hållits i regel i
församlingshemmet.
Styrelsen har sammanträtt nio gånger och träffats flesta gånger på biblioteksvinden.
Föreningen deltog med två representanter i förbundets vår- och höstmöten.

Ekonomi:

Medlemsavgiften har varit 20 euro, varav 14 euro går till förbundet. Resultatet för år
2019 visade ett överskott om 518,35 euro. Föreningen använder Briox
bokföringssystem och Desky medlemsregister.

Fester:

Föreningen har ordnat en fest i samband med Korpoföreningen besök, deltagit i
Treklöverträffen i Kimito samt hållit julmiddag - julfest i Kasnäs.

Resor:

Hemliga resan till Åbo och Nådendal, utfärd till Pargas, teaterresor till Raseborg,
Fallåker och Täkter, deltagit i Seniorkryssningen. Under året har
föreningsmedlemmar deltagit i åtta månadsluncher i grannskapet.
Under hösten har medicinestuderande, som önskat öva sig i svenska språket, besökt en
del av våra medlemmar.

Motion och hälsa:
- Föreningen var representerad vid kurserna Spänst i benen på Lehmiranta.
- En vandringen i Teijo nationalpark företogs på hösten.
- Två lag deltog i den åboländska uttagningen i frågesporttävlingen.
- Bouleverksamheten har varit livlig under året med sammanlagt ca 25
träningstillfällen i Bjärkas. Föreningen stod som värd förbundets
boulemästerskap som hölls på Kalkholmen och föreningen deltog med fem
tremannalag.
- Föreningen deltog under hösten i krattningen på gravgårdarna.

Medverkande i föreningens månadsmöten, fester och andra evenemang under året: Jorma Raitinen,
Stina Nygård, Tor Sjölund, Mari Pennanen, Victoria Hagman, Sanna Fritzen, Robert Riska, Torbjörn
Kevin och Leif Granlund.

Västanfjärd i januari 2020
Gunnar Ölander, ordförande

