
VANDA SVENSKA PENSIONÄRER r.f. MÖTESPROTOKOLL  NR 2 2021 
 
 
Tid  1.4.2021 kl 14.00 på på distans 
 
Deltagare på zoom  19 stycken 
 
1.  MÖTET ÖPPNADES av ordförande Per-Erik Aura.  

 
2.  STADGEENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET KONSTATERADES 
 
3.  VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE OCH TVÅ RÖSTRÄKNARE 

Stina och Gunnar Weckström valdes till protokolljusterare och samtidigt        
rösträknare. 

 
4.  FÖREDRAGNINGSLISTAN GODKÄNDES 
 
5.  PROTOKOLLET FRÅN FÖREGÅENDE MÖTE (1/2021). 
     Protokolljusterarna har fått protokollet och undertecknar det senare. 
 
6.  SPF 
 
a.  I förbundets årsmöte 21.4.2021 i Helsingfors kommer fyra styrelsemedlemmar att            
 delta. Per Göran Eriksson, Kerstin Lindholm, Anneli Hellström och Per-Erik Aura. 
 
 
7.TEATER / RESOR  OCH UTFÄRDER 
 
 Om omständigheterna tillåter kommer vi att ha 
 
a. en utfärd eller resa i juni  
b. ett teaterbesök i juli (Borgå Ungdomsförening) 
c.  6.10.2021 kl. 19.00 Lilla Teatern/ Once. 25 biljetter reserverade med förbehåll. 
 Kerstin Lindholm tar emot beställningar. Vi återkommer med pris och ev. 
 transport. 
d.  Besök till Dickursby kyrka (5 personer/grupp). 
 
8. VÅRENS MÖTE 
 Som Zoom distansmöte  
 
a. maj månadsmötet 6.5. då församlingens avgående kyrkoherde Martin Fagerudd 
 berättar om sin tid i Vanda svenska församling. Tyvärr kan vi inte heller i år 
 anordna vår sedvanliga födelsedagsfest. 
 
 
9. MOTION / PROMENADER 
 
 Våra promenader (andra och fjärde torsdagen i månaden) fortsätter som tidigare 
 och nästa blir 8 april kl. 13.00. Samling vid Håkansböle simhalls parkering.  22.4.  
 samlas vi på parkeringen vid Dragnäs /Vetokannas, Vandadalsvägen 3,
 varifrån vi promenerar till Långforsen med egen guide. 



 Anteckna även i kalendern maj månads promenaddagar, onsdag 12.5. och 
 torsdag 27.5. Plats och tid meddelas senare även  på hemsidan och i HBL. 
 

Obs! Om du är intresserad att delta i promenaderna, men har svårt att komma till 
och från platsen meddela Per Göran tel. 0400457449 för ev. transporthjälp till och 
från platsen. 

 
 Vi har även planer på att börja med Frisbeegolf och Boule senare i år när det 
 torkat upp litet. Meddela sekreteraren om du är intresserad av att pröva på någon 
 av dessa grenar. Plats och tid meddelas senare. 
 
 Checka även upp förbundets hemsida, där du hittar ett digert utbud av  motions- 

och underhållningsvideor samt annan intressant information. 
 
10. IT- OCH MEDLEMSÄRENDEN 
 
a. Har du frågor angående datorer, paddor, smarttelefoner o.dyl. kan du kontakta 
 förbundets it-handledare Andreas Höglund tel. 040 592 1390. 
b. Brummerska stiftelsen finansierar även i år 10 pekplattor åt någon pensionär 
 som är intresserad att få en padda, handledning och avgiften betald, men inte 
 har möjlighet att skaffa en nu. Om du är intresserad att få allt detta gratis, 
 kontakta Per-Erik. Se God Tid nr 2 sid 3. 
 
c. Årets medlemsavgift är nedsatt till 20 € och förfallodagen är 30.4. 
 
d. Har du något förslag eller önskemål till evenemang eller dylikt, som vi kan 
 förverkliga trots coronan, meddela någon i styrelsen. 
 
e. Vi har en ny medlem Carola Långström. Välkommen! 
 Medlemsantalet är nu 221. 
 
11. ANMÄLNINGSÄRENDEN 
 
a. Ulla Juholin har tackat för vänlig hågkomst med anledning av 
 bemärkelsedagen. 
b. I promenaden till Vedabacka 18.2. deltog 6 personer, 11.3. deltog 8 personer i 

promenaden mot nya vattentornet i Sandkulla och 25.3. motionerade 6 
medlemmar  i Dickursby. Detta visar att det finns ett visst intresse för 
gemensamma promenader. 

 
12. ÖVRIGA ÄRENDEN 
 Fanns inte. 
  
13. NÄSTA  MÅNADSMÖTE 
 
 6.5.2021 på distans Zoom  kl. 14.00 – 16.00 
 
14. Henrik Smeds berättade ännu om vad och hur han har skrivit bl.a. Porkkala 

boken, artiklar i olika tidningar och God tid. Intressant att höra hur han 
planerar och går till väga. 

 



15. Sedan höll Per-Erik ännu en skojig men ack så svår frågesport. Tom Serén 
 hade läst sin geografi och vann tävlingen. 
 
16. Per-Erik avslutade mötet och önskade alla en GLAD PÅSK. 
 
 MÖTET AVSLUTADES  KL. 14.45 
 
 
 
 
 Per-Erik  Aura, ordförande  Gunnel Niemi, sekreterare 
 
 
 Justerat 
 
 
 
 Stina Weckström   Gunnar Weckström 
 
 


