
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020 

 

46:e verksamhetsåret för Kyrkslätts pensionärer rf 

 

Allmänt 

      

Året har präglats av Coronapandemin. Vi inledde vår verksamhet i januari med månadsträffar och 

andra aktiviteter men den 13 mars stängdes allt, och alla planerade träffar, resor, fester, motion- och 

klubbverksamhet inhiberades. På hösten kunde vi försiktigt öppna igen med iakttagande av 

restriktioner som innebar begränsande av deltagarantal, användning av ansiktsmasker m.m. 

Vi började förhoppningsfullt planera en gemensam julfest med Norra Kyrkslätts pensionärer men 

Coronapandemin eskalerade och allting stängdes ner igen ända till årets slut. 2020 kommer att gå 

till historien som ett skrämmande, sorgligt och ensamt år. 

 

Medlemmar 

 

Medlemsantalet i slutet av året 2020 var 293 (203 kvinnor och 90 män) 

Under året fick föreningen 6 nya medlemmar. De avlidnas antal var 9. 

Av olika orsaker avskrevs 9 medlemmar. 

 

Styrelsen 

Ordförande   Leif Wikström 

Vice ordförande      Tor Korkman 

Sekreterare        Stina Mäenpää 

Kassör        Kerstin Enberg 

Medlemsregistret   Sonja Rönkkö 

Resor och teater    Tuija Gröndahl 

IT-ansvarig         Tom Lindberg 

Musikkontakter    Stig Johansson 

SPF representant    Glen Lindholm 

Suppleant        Lisbeth Dannberg 

Suppleant          Gertrud Engberg 

Verksamhetsgranskare Kurt Ekman 

                                          Kristian Lindfors 

Suppleant            Harry Rask 

 

 

Medlemsträffarna 

 

Under år 2020 hade föreningen 6 månadsträffar samt vårmöte 21.9 (ersatte det inhiberade vårmötet) 

och höstmöte den 23.11. Varje månadsträff har haft föredrag eller underhållande uppträdanden. 

Därtill har allsång, musik och lotteri ingått i programmet. 

Månadsträffarna har också innehållit aktuell information och meddelanden. 

Månadsträffarna på hösten präglades av restriktioner på grund av Coronapandemin. 

Föreningens styrelse har sammanträtt 6 gånger under år 2020. 

 

Programmen på månadsträffarna under år 2020 var följande: 

7 januari Thomas Hellström från Polisen berättade om trygghet och säkerhet och hur vi bäst 

kan skydda oss mot inbrott. 

3 februari Födelsedagsfest för alla som fyllt jämna år, och alla över 90. Vi spelade musik från 

gamla stenkakor. 

2 mars  Eva Lindberg med flera från Röda Korset informerade om första hjälp m.m. 



7 september Möttes vi utomhus på Wohls gård vars historik presenterades och så fick vi bekanta 

oss med Wohls trädgård (begränsat antal deltagare) 

5 oktober Trubaduren Peter Ingo underhöll (begränsat antal deltagare) 

2 november Stefan Fallenius underhöll med musik och sång, därtill lotteriförsäljning. 

(begränsat antal deltagare och ingen servering) 

 

Vårmötet den 21.9.ersatte det inhiberade mötet våren 2020. 

Stadgeenliga ärenden behandlades. Bokslutet godkändes och ansvarsfrihet beviljades. 

 

Höstmötet den 23.11. Stadgeenliga ärenden behandlades. Medlemsavgiften och verksamhetsplanen 

för år 2021 godkändes. Den nya styrelsen för år 2021 valdes och likaså verksamhetsgranskare och 

suppleant. 

 

Fester 

 

Den enda fest vi hade år 2020 var Födelsedagsfesten som firades i samband med månadsmötet den 

3.2. 73 medlemmar inbjudna, 31 medlemmar på plats firades med tal, rosor, musik och tårta. Över 

100 personer fyllde Servicecentralens sal. 

 

Alla andra planerade sommar- och julfester inhiberades. 

 

Motion och klubbverksamhet präglades starkt av Coronapandemin. Allt avstannade i mars. 

Verksamheten kom sakta igång igen på hösten men så fick allt avslutas igen i november. 

 

Måndagar kl.15.30 -16.30 varannan vecka Linedance med Affe Skogster (13 deltagare) 

Tisdagar kl.15.00 -16.00  Yoga med Maj-Britt Perander (11 deltagare) 

Onsdagar kl.11.00 ca 1 timme Stavgång (ca 9 deltagare) 

Onsdagar kl.15.30 -16.30 Balansella med Ulla Falkstedt (12 deltagare) 

Torsdagar kl.9-9.30 och 9.30.10.00, två skilda grupper Vattengymnastik (26 deltagare). 

Fredagar kl.09.00-12-00  Hobbyklubben (10 deltagare) 

 

Litteraturcirkeln kunde verka tre gånger på våren och tre gånger på hösten 

Bridge kunde spelas till mitten av mars och sen under juli på Wohls gård ute, samt i september. 

Tyska diskussionscirkeln fungerade till mitten av mars, då det blev stop. 

Engelska diskussionscirkeln avstannade på samma sätt i mitten på mars. 

Även Teatergruppen har under 2020 varit aktiv och planerat olika tillställningar, men de mesta har 

inhiberats på grund av Coronapandemin. 

 

Den största delen av Kyrkslätts pensionärer rf:s verksamhet är koncentrerad till Servicecentralen, 

förutom vattengymnastiken som sker i Simhallen. 

 

Resor och teater 

 

Resor: 10.2 – 15.2 Spa-resa till Tervis i Pärnu, Estland, arrangerad tillsammans med Norra 

Kyrkslätts pensionärer. (3 deltagare från vår förening) 

               

Teater:   22.2. ”The Play that goes wrong” Svenska Teatern (38 deltagare) 

         

SPF Västnylands frågesportserie. 

Vår förening deltog med ett tremannalag som leddes av Henrik Henriksèn den 12.2. i Ekenäs. 

 

 



 

Information Intern 

På månadsträffarna har det informerats om aktuella ärenden samt om planerade resor och utfärder. 

Uppdaterad information går ut till alla medlemmar med e-post en gång per månad. 

 

Information Extern. 

Om månadsträffar mm informeras i Kyrkslätts Nyheter i Kirkkonummen Sanomat. 

Information om föreningens verksamhet finns på föreningens egna webbsidor 

www.kyrkslatt.spfpension.fi  

            

På sidorna finns också information om aktuella evenemang. 

 

Uppvaktningar 

Föreningen uppvaktade Tor Toto Dannberg i december och tackade för hans långvariga och aktiva 

roll i Hobbyklubben. 

 

Representation 

Förbundets (SPF) vårmöte 24.4. flyttades till den 3.9 i Helsingfors. Tor Korkman och Leif 

Wikström deltog från föreningen. 

Förbundets SPF) höstmöte 19.11. på Hanaholmen i Esbo blev på distans. Tor Korkman, Tom 

Lindberg och Leif Wikström var representanter. 

SPF-Västnyland höstmöte 13.11. Tor Korkman, Tom Lindberg och Leif Wikström deltog. 

Glen Lindholm har varit föreningens representant i SPF Västnylands styrelse.  

I Äldre rådet i Kyrkslätt har Kaj Sjöblom varit medlem. 

 

Ekonomin 

Medlemsavgiften för år 2020 var 20 euro. Befriade från medlemsavgiften är medlemmar 

som fyllt 90 år eller som vårdas på någon vårdanstalt. Medlemsavgiften till förbundet (SPF) 

var 14 euro under år 2020. Detta år hade vi varken vår- eller höstbasar, så inga intäkter där, endast 

en begränsad lotteriförsäljning på höstmötet. 

Därför är föreningen oerhört tacksam för de bidrag som vi fått av Kyrkslätts kommun och SPF. 

 

För övrigt hänvisas till föreningens bokslut för år 2020. 

  

             

 

 

        

http://www.kyrkslatt.spfpension.fi/

