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Verksamhetsplan för år 2021 
 
Verksamheten fortsätter år 2021 enligt de mål som är angivna i föreningens stadgar. Det innebär 
att föreningen ordnar månadsmöten med aktuell information och övrigt program som ger 
medlemmarna kontakt med varandra och kunskap och förströelse genom föredrag och 
reseskildringar, musik, teater, stadsvandringar, exkursioner och resor med mera. Vårens 
program är utarbetat så att vi kan hålla antingen fysiska möten, möten i nätet eller en blandning 
av båda, beroende på hur Coronan utvecklas och hurudana restriktioner vi får. 
 
Under året planeras nio månadsmöten med föredrag av författare, läkare, dataspecialister samt 
representanter för andra aktuella ämnen. Den traditionella födelsedagsfesten för dem som fyller 
75, 80, 85, 90 eller 95 år hålls i samband med majmötet ifall vi tillåts att träffas fysiskt.  
 
I år hålls årsmötet i samband med marsmötet. 
 
Vi kommer att göra teaterbesök, stadsvandringar och museibesök. Därtill gör vi exkursioner 
inom landet. Det här året ordnar vi inte en utlandsresa.  Vi kommer också att göra vår 
traditionella adventresa till en kyrka i södra Finland. 
 
Styrelsen representeras bland annat vid Svenska pensionärsförbundets vår- och höstmöte samt i 

Samrådet i SPF Helsingfors rf, där Ulf Wahlström är styrelsemedlem. Marianne Falck 

representerar Ettan i gruppen Nyländskt samarbete och är sekreterare för förbundets kommitté 

för intressebevakning och påverkan. Gustav Dumell är ersättare i förbundsstyrelsen. 

Föreningens medlemmar deltar också i de program som Svenska pensionärsförbundet och 
Samrådet i SPF i Helsingfors ordnar, bland annat it-verkstäderna.  
 
Våra försök att hålla månadsmöten via nätet har inte rönt stor popularitet. Detsamma gäller 

diskussionsgruppen på Facebook. Trots att två tredjedelar av våra medlemmar har e-post, tycks 
intresset för kommunikation via nätet vara begränsat. Förbundet erbjuder kontinuerligt skolning 
för användning av dator, men intresset bland Ettans medlemmar är lågt. Det här är en sak som vi 
kommer att behandla under året. Coronatiden har visat att det finns ett behov.  
 
Vi kommer också att uppmuntra medlemmarna till verksamhet som hjälper personer som har 
svårt att röra sig. 
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