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Berättelse över verksamhetsåret 2020  
 
Föreningen har under verksamhetsåret sammanträtt i Tölö servicecentral på Tölögatan 33 och i Tölö bibliotek på 
Topeliusgatan 6.  
 
Styrelsen  
Styrelsen har haft följande sammansättning: Gustav Dumell, Marianne Falck, Robert Krogerus, Birgit Rantala, 
Elisabeth Ussher, Ulf Wahlström och Harriet Wirén. Rolf Rosenberg valdes till ordförande vid årsmötet.  
Styrelsens konstituerande möte valde Marianne Falck till viceordförande och Ulf Wahlström till sekreterare. 
Styrelsen har sammanträtt nio gånger för att behandla föreningens löpande ärenden. Fyra av mötena hölls som 
videomöten. Styrelsen har varit representerad bland annat vid Svenska pensionärsförbundets vår- och höstmöte 
samt i Samrådet i SPF Helsingfors rf, där Ulf Wahlström är styrelsemedlem. Marianne Falck representerade Ettan i 
gruppen Nyländskt samarbete och var sekreterare för förbundets kommitté för intressebevakning och påverkan. 
Gustav Dumell var ersättare i förbundsstyrelsen. 
 
Verksamhetsgranskare har varit Ulf Palin med Harald Wilenius som suppleant. 
 
Medlemmar Föreningen hade 159 medlemmar i slutet av året. 14 nya medlemmar anslöts och 13 skrevs ut. 
  
Ekonomi 
Medlemsavgiften 2020 var 25,00 €. Av avgiften gick 13 €/medlem till Svenska pensionärsförbundet. 
Tack vare bidrag från Stiftelsen Tre Smeder, Svenska Kulturfonden, Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i 
Finland och Helsingfors stad har föreningens ekonomi varit tillfredsställande. 
  
Verksamhet  
 
Månadsmöten  
På grund av de restriktioner som coronapandemin ledde till har verksamheten reducerats. Tre månadsmöten hölls 
i Seniorcentret på Tölögatan 33 tills centret stängdes för utomstående i mitten av mars. I september och 
november hölls månadsmöten i Mika Waltari-salen i Tölö bibliotek med begränsat antal närvarande. 
Medlemmarna gavs möjlighet att delta i dessa två möten på distans med verktyget Zoom. Årsmötet hölls den 10 
februari.  
   
Annat program  
Medlemmar ur Ettan såg musikalen Robin Hood på Fallåker teater den 9 februari. Övriga planerade 
programpunkter måste ställas in. 
 
Diskussionsgrupp 
För att aktivera medlemmarna öppnades en diskussionsgrupp på Facebook i maj. Tyvärr har endast 16 
medlemmar anslutit sig till gruppen trots att 116 medlemmar inbjöds. 
 
Övrigt 
Några Ettor deltog i två it-verkstäder som hölls i Folkhälsanhuset innan programmet avbröts. Några Ettor deltog 
också i den it-utbildning som SPF:s it-projekt ordnade på distans. 
 
Helsingfors den 8 februari 2021 
  
 
 
 
 
Rolf Rosenberg    Ulf Wahlström 
ordförande    sekreterare 


