VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Årsmötet
Årsmötet 24.1.2018 godkände verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2017 samt budgeten för 2018. Vårens verksamhetsplan genomgicks. Hans Lindqvist valdes till ny ordförande efter Carita Jansson och Anne Soljaga som avsagt sig återval. Till styrelsemedlemmar valdes Anne Soljaga (återval), Anja-Bi Pulkkinen (ny), Christina Rantasaari (återval), Dorita Rasinaho (ny) och Kristina Nordman (ny). Till verksamhetsgranskare återvaldes Bo-Gunnar Westerholm och ersättare Harald Holmström.

Styrelsemöten
Styrelsen sammankom tio gånger under verksamhetsåret. Vid det konstituerande mötet valdes Anne Soljaga till viceordförande och klubbvärd, Christina Rantasaari till kassör, Dorita Rasinaho till bokförare och till sekreterare Kristina Nordman. Anja-Bi Pulkkinen svarade för informationen i Evenemax. 

Medlemsantal
Vid årets början var antalet medlemmar 243 och 226 vid årets slut. Under året avled fyra medlemmar, medan 22 utskrevs. Nio nya medlemmar inskrevs.

Ekonomi
Klubbens intäkter omfattade inkomster från deltagaravgifter och understödet från Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla och föreningen Esbo svenska pensionärer (ESP). Utgifter var främst kostnaderna för klubbträffar, resor/utfärder och fester. Därtill kom utgifter för administration. 

Kontakt och information
Klubbens hemsida underhölls av Christina Rantasaari. Ca 170 medlemmar nåddes via e-post (Registry e-post programmet följer dataskyddslagen). Klubbträffarna och de övriga programmen annonserades också i Evenemax. Tillgång till medlemsregistret har enbart Christina Rantasaari Kristina Nordman och Hans Lindqvist. Tidigare register togs ur bruk. 

Klubbträffar
Klubbträffarna, sammanlagt 16 stycken, hölls andra och fjärde onsdagen i månaden med undantag av sommarmånaderna i Hagalunds servicecentral. Det sammanlagda deltagarantalet var 1022 (våren 556 och hösten 466) med ett medeltal på 64 medlemmar. Under sommarmånaderna träffades ett tiotal medlemmar på café Otsolahti. För kaffeserveringen på klubben svarade kaffevärdarna med Margareta Sädevuo som ansvarig. 

Jubileumsfest
Klubbens 40-års jubileum firades på det nyrenoverade Hanaholmen 16.2. Hälsningstalet hölls av Anne Soljaga. I programmet ingick tal av de tidigare ordförandena Daisy Winqvist, Vineta Björkstén och Carita Jansson, musik och dans. I sitt festtal berättade Magnus Londen om finländska reseaffischer som charmade världen. Hotelldirektör Kai Mattson redogjorde för Hanaholmens historia. För musiken svarade Aurora Marthens ackompanjerad av pianisten Kaj Ekman och Sune Huldin gav dansen musikalisk inspiration. 65 medlemmar hade ställt upp. 

Verksamhetsårets program
10.1 Teaterstycket ”Underbart är kort - en resa genom livet” framfördes av teatergruppen Svalan.
24.1 Årsmötet
14.2 ”Atlantseglatser med Suomen Joutsen under 1930-talet” föredrag av Anja-Bi Pulkkinen.
16.2 Jubileumsfesten
28.2 ”Själarnas ö” föredrag av Johanna Holmström som skrivit boken med samma namn.
14.3 ”Vad är akupunktur” information av akupunktören Birgitta Lehtinen.
28.3 ”Inför påsken” med kaplan Heidi Jäntti och kantor Nina Kronlund.
11.4 ”Syninformation för seniorer” Ann-Catrin Tylli, Finland svenska synskadade r.f. 
24.4 ”Nordiskt samarbete idag” av Henrik Wilen.
9.5 Vårfest med Klaus Pennanen som underhöll med sång och piano. 
15.5 Utfärd till Hangö (44 pers) och besök till Traktormuseet i Tenala och Hangö Frontmuseum. 
12.9 ”Bli vän med din mobiltelefon” Robert Riska
26.9 ”Kallsång” underhållning med Sixten Lundberg och Uffe Enberg. 
10.10 ”Alaska - en spännande upplevelse” Eili Ervelä-Myréen.
16.10 Utfärd till de östra delarna av Helsingfors (47 pers.)
24.10 Staffan Bruun berättade om sina två senaste böcker. Öppet hus på klubben.
14.11 Födelsedagsfest med underhållning av Klaus Pennanen
28.11 Minnestund med Vineta Björkstén
28.11 Information om alkohol och mediciners samverkan av Birgitta Köhler, Kran r.f.
12.12 Julfest med luciaprogram av elever från Vindängens skola.

Övrigt programutbud
Klubbens medlemmar har kunnat delta i aktiviteter i ESP:s regi längs med året i Hagalunds servicecentral. Därtill har ESP arrangerat utflykter och teaterbesök öppna för klubbens medlemmar. I det veckovisa programutbudet från ESP ingick också boccia, petanque och seniordans. Klubbens bokcirkel var fulltecknad. På hösten arrangerades en frågesport mellan klubbarna i Esbo.

Intressebevakning
Hans Lindqvist representerade klubben i ESP:s styrelse. Anne Soljaga invaldes i kundrådet för Hagalunds servicecentral.

Sammandrag
Verksamheten har varit livlig och bjudit på underhållning, nyttig information om hälsa och aktuella frågor och inte minst en avkopplande och trevlig samvaro.




Hans Lindqvist, ordf.   


Kristina Nordman, sekr.

