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Pargas svenska pensionärer rf 
 

Verksamhetsberättelse för redovisningsåret 2020 

 

I  Organisationen 

 

Styrelse 

 

Vid höstmötet 2019 återvaldes Mikael Reuter till ordföranden för föreningen för 
år 2020. De styrelsemedlemmar som var i tur att avgå, Gunnel Jansson, Kurt 
Lindroos och Stig Kavander, återvaldes för åren 2020–2021. Till ny 
styrelsemedlem valdes Margareta Blomqvist för åren 2020–2021 i stället för 
Kristina von Weissenberg som avsagt sig återval. 

I december 2019 fördelades uppgifterna inom styrelsen enligt följande: 

Mikael Reuter, ordförande 
Gunnel Jansson, viceordförande, mediekontakt, medhjälpare i reseverksamheten 
och för Parentesen 
Vivan Norring-Nyström, sekreterare 
Margareta Blomqvist, vice sekreterare 
Bror Berg, skattmästare 
Kari Penttinen, vice skattmästare och teknikansvarig 
Stig Kavander, fotograf, klippbok och IT-kontakt 
Kurt Lindroos, medlemsregister och programgrupper 
Maria Simberg-Sörensen, redaktör för och ansvarig utgivare av Parentesen 
 
Styrelsen har sammanträtt tolv gånger under året, varav två gånger virtuellt och 
en gång per e-post. 
 
Övriga funktioner 
 
Carl-Gustav Nygårdas har varit redaktör och ansvarig för föreningens webb- och 
facebooksida samt skött ombrytningen av Parentesen. 
Stig Kavander har varit vice webbredaktör. 
Pentti Nyström och Carl-Gustav Nygårdas har tillsammans ansvarat för IT-
stödet. 
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Kurt-Erik Långbacka, Jörgen Hollstén och Rabbe von Weymarn har varit 
allsångsledare. 
Clara Kronqvist-Sundström har varit ansvarig för resorna med hjälp av Gunnel 
Jansson. 
Bengt Söderman och Carl-Gustav Nygårdas har varit verksamhetsgranskare och 
Stig Engman och Kaj-Gustav Grönroos deras suppleanter. Undertecknare av 
verksamhetsberättelsen 2020 blir suppleanten Kaj-Gustav Grönroos i stället för 
Carl-Gustav Nygårdas som valts in i styrelsen för 2021–2022. 
 
Sammankallare för programgrupperna 
 
1.   Bernhard von Weissenberg 
2.   Mårten Malmlund 
3.   Gunnel Jansson 
4.   Rainer Wahtera 
5.   Rose-Marie och Kurt Lindroos 
6.   Stina Engblom-Colliander 
7.   Christina Ahlsund och Arvo Björkroth 
8.   Annica Forssell och Solveig Nurmela 
9.   Carita Karlsson 
10. Siv Nygårdas och Aino Mattsson 
 
Medlemmar 
 
Vid årets slut var medlemsantalet 455 personer av vilka 275 var kvinnor och 178 
män. Under året minskade medlemsantalet med 16 personer. 
 
 
II Verksamheten 
 
Månadsträffarna, som hållits i Brandkårshuset med program och kaffeservering 
har under år 2020 på grund av coronapandemin endast kunnat ordnas i januari 
och februari. Programmet började vardera gången kl. 13.00 och var omväxlande 
och intressant. Deltagarantalet uppgick till ca 130-150 personer per gång. 
Referat från träffarna har publicerats i Pargas Kungörelser och på vår webbplats. 
 
Kort beskrivning av programmen på månadsträffarna 
 
Januari, grupp 9 
 
Kurt-Erik Långbacka berättade om världens längsta textilkonstverk, 
Bayeuxtapeten, en medeltida broderad textil som finns på Musée de la 
Tapisserie i staden Bayeux i Franrike. Systrarna Hilma och Kaisa Holkko från 
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Musikinstitutet Arkipelag framförde två musikstycken på cello och violin. 
Marina Johansson från samma musikinstitut uppträdde med tre pianostycken. 
Stadens samhällsingenjör Mathias Jensén berättade om det stora byggprojektet 
vid S-Market. 
 
Februari, grupp 10 
 
Viltplaneraren Jörgen Hermansson höll ett föredrag om vargarna i Egentliga 
Finland och Åboland. I Sydvästra Finland finns nu elva vargrevir, varav sex med 
ungar. Tre Rödakorsvänner från Korpo, Ulla Ahlstrand, Margot Hollsten och 
Inga-Britt Sjöström framförde en dråplig komedi benämnd ”Solstrålen” som 
handlade om aktuella tilldragelser och fenomen i vår stad. 
 
På grund av coronaepidemin uppsköts föreningens årsmöte från våren till den 16 
september. I mötet deltog 18 medlemmar. Årsmötet behandlade bokslut och 
verksamhetsberättelse. Båda fastställdes och styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet för år 2019. 

Höstmötet hölls den 18 november i närvaro av 16 medlemmar. Verksamhetsplan 
och budgetförslag godkändes. Mikael Reuter omvaldes som ordförande för 
föreningen. De i tur avgående styrelsemedlemmarna Bror Berg och Maria 
Simberg-Sörensen återvaldes enhälligt för åren 2021–2022. Till nya 
styrelsemedlemmar för samma tid valdes Annica Forssell och Carl-Gustav 
Nygårdas i stället för Vivan Norring-Nyström och Kari Penttinen som avgick i 
enlighet med bestämmelserna i föreningens stadgar. Till ordinarie 
verksamhetsgranskare för år 2021 återvaldes Bengt Söderman och till ny 
ordinarie verksamhetsgranskare i stället för avgående verksamhetsgranskaren 
Carl-Gustav Nygårdas valdes Bertel Karlsson. Till suppleanter för samma tid 
återvaldes Stig Engman och Kaj-Gustav Grönroos. 

 
Resor 
 
Av vårens resor kunde endast den till Salo i januari och teaterresan till Fallåker i 
februari verkställas. Hemliga resan i mars och operetten Candide på Åbo 
Svenska Teater i april inställdes och Utö-resan i maj uppsköts till våren 2021. 
Alla resor för hösten inhiberades utom den till östra Finland och Valamo den 1-3 
september 2020 som gjordes i samarbete med Åbo pensionärsklubb och som 
samlade 20 deltagare främst från Åbo och Pargas. 
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Kurser och föreläsningar 
 
I samarbete med Skärgårdens Kombi ordnades en föreläsning på våren då Nils 
Torvalds den 27 februari talade under rubriken ”Europa 2020 – utmaningarnas 
vändpunkt”. Vårens andra föreläsning och de föreläsningar som planerades för 
hösten har uppskjutits till 2021.   
 
Hobbygruppsverksamheten 
 
På grund av det rådande coronaläget har hobbygruppernas verksamhet varit 
begränsad under 2020. Flera grupper har dock i mån av möjlighet återgått till i 
stort sett normal verksamhet under hösten. 
 
Bowling: Tre grupper på totalt ca 40 personer har varit verksamma i 
Bowlingshallen i Pargas. Bowlarna deltog i en bowlingresresa till Tammerfors i 
februari. Seppo Rajamäki har fungerat som ledare för gruppen. 
 
Boccia: Gruppen som leds av Estrid Enlund och har 8 medlemmar har inte 
träffats under år 2020. 
 
Bridge: Med Per Österman som ledare har ca 16 deltagare spelat bridge en gång 
i veckan i Seniorboendet på Vapparvägen. Efter mars och till årets slut har spelet 
skett online. 
 
Litteratur: Stina Engblom Colliander har varit ledare för Litterära salongen. 
Gruppen har 12 medlemmar, varav några pausade under hösten, och har träffats 
7 gånger under året. 
 
Musik: Musiklyssnargrupperna Da Capo och Encore har letts av Maria Simberg-
Sörensen. Encore hann träffas två gånger på våren och en gång på hösten. Da 
Capo träffades två gånger på hösten. 
 
Diskussionsgruppen: Marianne Saanila har lett diskussionsgruppen ”De 
pratglada” som har träffats en gång på våren och från och med september 
varannan vecka fram till december. Gruppen har 14 medlemmar. 
 
Vattengymnastik: Kari Penttinen har fungerat som ledare för två 
vattengymnastikgrupper. Omkring 40 personer har deltagit fram till mars. Under 
hösten ordnades ingen vattengymnastik. 
 
IT: Pentti Nyström och Carl-Gustav Nygårdas har lett grupperna, som träffats 
elva gånger under året. Även hembesök har gjorts till en del medlemmar. 
Antalet medlemmar är 67. 



5 
 

 
Fotografering: Lorenz Michael har lett fotogruppen som har träffats 10 gånger 
under året. Gruppen har 11 medlemmar. 
 
Stavgång: Under Rainer Wahteras entusiastiska ledning har gruppen besökt ett 
antal byar i Pargas. Under våren hade man ingen verksamhet, men efter augusti 
upptogs vandringarna och deltagarantalet har varit glädjande högt, ca 24 
personer i medeltal. 
 
Släktforskning: Gustav Sundström har lett släktforskningsgruppen som har ca 20 
medlemmar. Gruppen har träffats sammanlagt 12 gånger med paus under mars-
september. 
 
Trädgårdsgruppen: Trädgårdsgruppen ”Perennerna” har under Amie Nygréns 
ledning samlats 2 gånger, en gång i maj och en gång i september. 
Medlemsantalet är 9 personer. 
 
Fågelskådning: Marcus Duncker har lett fågelskådningsgruppen, som träffats en 
inledande gång i mars. Gruppen har 8 medlemmar. 
 
 
 
Kontakter och samarbete 
 
SPF Åboland har haft ett möte under året i vilket ordföranden deltagit. 
 
Vår förening deltog med tre lag i uttagningen i förbundets frågesport som denna 
gång hölls på Kåren i Åbo. I Björn Erikssons lag ingick Karl-Johan Nylund och 
Regina Lehtola, i Maria Simberg-Sörensens lag Pekka Sörensen och Kari 
Penttinen. I Stig Kavanders lag ingick Mai Lindblom och Margareta Blomqvist. 
Till finalen kvalificerade sig Stig Kavanders lag, som uppnådde en hedervärd 
delad tredje plats i finalen som skedde på distans och streamades den 10 
december 2020.  
 
Vår förening har under året haft gott samarbete med Pargas stad, Röda Korsets 
Pargas-avdelning, Seniorum, stadens Äldreråd, Pargas Frivilliga Brandkår, 
Leader/I samma båt rf ry, Eläkeliiton Paraisten yhdistys ry och Åbo 
pensionärsklubb. Samarbetet med Medicinska fakulteten vid Åbo Universitet, 
vars studerande skulle intervjua våra medlemmar för att öva sin svenska, har 
uppskjutits på grund av coronaläget. 
 
 
 



6 
 

Representation 
 
Mikael Reuter har verkat som medlem i SPF:s arbetsutskott. 
 
Asta Lindholm har varit medlem av SPF:s reseutskott. 
 
Clara Kronqvist-Sundström har varit medlem i SPF:s kommittee för 
intressebevakning. 
 
Sirkka-Liisa Malmlund har verkat som ordförande och Rainer Wahtera som 
medlem i Äldrerådet i Pargas. 
 
Förbundets vårmöte hölls den 3 september 2020 på Yrkeshögskolan Arcada i 
Helsingfors med ett begränsat antal deltagare och huvuddelen av deltagarna 
deltog på distans. Bror Berg, Kari Penttinen, Margareta Blomqvist och Vivan 
Norring-Nyström representerade vår förening. Mikael Reuter deltog som 
medlem av förbundets arbetsutskott. 
 
Förbundets höstmöte hölls den 19 november 2020 på Hanaholmen i Helsingfors 
och på distans. Gunnel Jansson, Maria Simberg-Sörensen, Bror Berg och Kurt 
Lindroos representerade vår förening virtuellt. Mikael Reuter deltog som 
medlem av förbundets arbetsutskott. 
 
 
Information 
 
Föreningens uppskattade medlemstidning Parentesen har utkommit med åtta 
nummer, varav sju nummer med ca 170 exemplar per gång. Julnumret i 
december sändes undantagsvis per post till alla medlemmar. Redaktör har varit 
Maria Simberg-Sörensen som assisterats av Gunnel Jansson. Carl-Gustav 
Nygårdas har varit ombrytare. 
 
Kallelse till månadsträffarna har publicerats i Pargas Kungörelser, som också 
gett utrymme för referat och bilder från föreningens aktiviteter. Gunnel Jansson 
har varit referent av träffarna och Stig Kavander har fotograferat. 
 
De stadgeenliga mötena har annonserats i Pargas Kungörelser och Parentesen 
samt på vår webbplats. 
 
Föreningens webbplats www.pargas.spfpension.fi har kontinuerligt uppdaterats 
av Carl-Gustav Nygårdas som också handhaft föreningens Facebook-sida. 
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Ekonomi 
 
Vår förening har erhållit understöd av Pargas stad, Stiftelsen för Svensk 
Pensionärsverksamhet i Finland, Svenska Pensionärsförbundet och Stiftelsen 
Eschnerska Frilasarettet. Tryckningsbidrag för Parentesen har vi fått av Pargas 
Apotek. 
 
Våra månadsträffar har sponsrats av K-Supermarket Reimari och Lokal-Tapiola. 
Månadsträffarna har dessutom inbringat extra medel genom lotterier. En stor 
TV-skärm, som sponsrats av ett Leader-projekt och Pargas stad har införskaffats 
till Seniorum. Föreningens ekonomi har varit stabil. Intäkterna av den ordinarie 
verksamheten uppgår till 7 356,50 € och årets överskott är 993,14 €.  
 
Föreningen tackar alla bidragsgivare, medverkande i programmen på 
träffarna och alla medlemmar för deras intresse i föreningens verksamhet 
under det gångna, på grund av coronapandemin, exceptionella året 2020. 
 
 
 Pargas den 9 februari 2021 
 
Styrelsen för Pargas svenska pensionärer rf 
 
 
 
Mikael Reuter  Gunnel Jansson 
ordförande   vice ordförande 
 
 
 
Bror Berg   Margareta Blomqvist 
skattmästare  sekreterare 
 
 
 
Maria Simberg-Sörensen Stig Kavander 
 
 
 
Kurt Lindroos  Annica Forssell 
 
 
 
Carl-Gustav Nygårdas 


