
PROTOKOLL 7/2021 
 
 fört vid Vanda svenska pensionärers månadsmöte den 2.12.2021 kl. 13 på 
Helsinggård. Närvarande var 43 medlemmar. 

Ordförande Per-Erik Aura hälsade alla hjärtligt välkomna till årets sista 
månadsmöte. Ett särskilt välkommen riktade han till dagens föreläsare Kaisa 
Kamppi från Vanda-Kervo välfärdsområde. Hon skall berätta om 
Sote/välfärdsområdesreformen och vad den betyder för oss. Han hälsade också 
Andreas Höglund, SPF:s IT-specialist, som hjälper om vi har frågor eller problem 
gällande IT-frågor.  

1. Ordförande Per-Erik Aura förklarade MÖTET ÖPPNAT kl. 13.52.  

2. Mötet konstaterades vara RÄTT SAMMANKALLAT OCH BESLUTSFÖRT 

3. Gunnar Weckström valdes till protokollförare för mötet och Stina och Rune 
Lindlöf valdes till protokollsjusterare och rösträknare. 

4. FÖREDRAGNINGSLISTAN föredrogs och godkändes. 

5. PROTOKOLLEN FRÅN HÖSTMÖTET OCH FRÅN FÖREGÅENDE MÖTE 
(6/2021) vilka hölls den 4.11.2021 fanns till påseende och de godkändes. 

6.  INFORMATION FRÅN SPF 

-På höstmötet den 10.11.2021 valdes Ulla-Maj Wideroos till ny   

förbundsordförande med rösterna 125 mot 74. Per Göran Eriksson blev 
suppleant i styrelsen och Per-Erik Aura medlem i valberedningen.   

-Vårmötet kommer att hållas i Jakobstad, Optima och höstmötet 
18.11.2022 på Hanaholmen, då även förbundet firar sitt 50 års 
jubileum.  

-Frågesportsuttagning ordnas 9.2.2022 kl. 13.00 på Arbetets Vänner, 
Annegatan 26, Helsingfors.  

7.  PROMENADER OCH MOTION   
-I Boulespelandet håller vi nu paus och efter nyår, den 10 januari kl. 13 -15 
börjar vi spela inomhus på Helsinggård. 
-Terminens sista promenad har vi den 9.12 kl. 13 med start från 
Fokhälsanhuset i Dickursby. Efteråt bjuder föreningen på kaffe och tilltugg på 
Lauran kaffila i Dickursby nya kyrka.  
-Nästa års första promenad blir den 6 januari kl.13, då vi träffas vid Energia  
Areena i västra Myrbacka 



8. MEDLEMS- och IT-ÄRENDEN 
-Föreningen har fått följande nya medlemmar: Helena Karlsson, Annika 
Gerkman, Aulikki Schönach och Anneli Karlsson. De hälsades välkomna med 
en applåd. Föreningen har nu 235 medlemmar. 
-I en av förbundet ordnad IT-kurs i Tammerfors den 17-18.11 deltog PG 
Eriksson, Irmeli Nevalainen och Per-Erik Aura.  

9. TEATER/RESOR 
-Per-Göran Eriksson informerade om att den 12.12. kl. 17 är det 
julkonsert/allsång med Calle Petterson och Thomas Lundin i Festsalen i 
Nickby, Gamla vattentornsbacken 1. Pris 15 €, referensnummer 32191. 
Bussen startar från Skrapbergsvägen kl. 16 och kör Övitbölevägen via 
kyrkobyn till Folkhälsan, därifrån den kl. 16.25 fortsätter till Sibbo. OBS: 
Koronapass krävs vid ingången.  
I januari planeras ett teaterbesök och ett besök i konstmuseet Sinebrychoff, 
där det visas juldukningar och vi besöker museet. 

10. JULFEST firar vi den 16.12 kl. 15-17 på restaurant Lysti Fernissagatan 3 i 
Dickursby (HUS-labbhuset). Trubadur Jonas Näslund underhåller oss och 
julgubben hälsar på, så tag med en namnlös julklapp (max 10€).Pris 30 €, 
referensnummer 32201. Anmälning till Kerstin, tel. 050 3831844 senast den 
8.12 eller i dag vid mötet. 
Julfesten stöds med bidrag från Vanda svenska församlings fondmedel.  

11. STYRELSEN FÖR ÅR 2022 har följande sammansättning:   

Ordförande är Per-Erik Aura. Medlemmar är Bo Backman (ny), Per Göran 
Eriksson, Anneli Hellström, Anneli Karlsson, Ruben Karlsson, Kerstin Lindholm, 
Irmeli Nevalainen (ny) och Torolf Olsson. 
Gunnel Niemi och Kurt Lundström som avgått ur senaste års styrelse avtackades 
med en rungande applåd för det arbete de gjort som sekreterare respektive IT-
kontaktman.  

12. VÅRENS MÖTESDAGAR är följande:   

13.1 Minnesstund, Kristian Willis och ViAnda, 3.2 Vårmöte, 3.3 Ole Norrback, 7.4 
Leif Ström och 5.5 Födelsedagsfest ev. Visans Vänner. 

13.  ANMÄLNINGSÄRENDEN  

I promenaden vid Hanaböle träsk den 9.11 deltog 15 medlemmar och den 25.11 
promenerade 7 medlemmar runt Stenbacka i Mårtensdal. I slutet av  
promenaderna har det bjudits på kaffe med dopp, vilket är synnerligen 
uppskattat bland deltagarna. Ett varmt tack riktades till Per Göran, 
som skött om kaffet.  



 
 
 

14. ÖVRIGA ÄRENDEN  
-Den 8.12 kl. 17 uppträder ViAnda-kören vid De vackraste julsångerna i 
Dickursby kyrka.  
-HBK har sin julkonsert i Helsinge kyrka S:t Lars lördagen 18.12 kl. 17 Sandra 
Långbacka sjunger och Vandas Lucia uppträder. Inträde 15 €. Konserten ges 
även den 16.12 i Sibbo kyrka kl. 19. 
-Vanda stad ordnar en stämningsfull musikkväll med Mandys Nyckel och Vanda 
Lucia i Marinussalen 13.12.2021 kl. 19. Tuula Kinos tar emot anmälningar.     

15. NÄSTA MÖTE hålls den 13.1.2022 kl. 13 på Helsinggård.  

16. MÖTET AVSLUTADES kl.14.12. 

Per-Erik Aura   Gunnar Weckström 
ordförande   sekreterare 

 
Stina Lindlöf   Rune Lindlöf 
Protokolljusterare   Protokolljusterare 

-Irmeli Nevalainen gav en ingående förklaring till hur namnet Varistorna uppstått. 
Frågan hade uppstått vid senaste möte. Hon avtackades med en applåd. 
-Henrik Smeds berättade om en del upplevelser han varit med om under hans 
resor i Armenien, Beirut, Kosovo, Surinam m.fl. länder, där det ofta rått eller rådde 
krig eller andra konflikter. Mest förvånad blev han när han påträffade finländare 
eller finska flaggan i något av dessa länder. Applåd. 
-Efter lotteriets vinstdragning släpptes Andreas lös och vi var några som vände 
oss till honom med våra IT-problem, som han skickligt kunde hjälpa oss att lösa. 

Vid LOTTERIETS vinstdragning hade många tur, andra inte, men huvudvinsten 
tog ändå Ann-Mari Sjöberg hem. 


