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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021
STYRELSEN
Styrelsen består av en ordförande vald för två år, sex ledamöter valda för tre år och två suppleanter valda för ett år
och har under år 2021 haft följande sammansättning:
Lars Christer Johans
Ulla-Rita Blomqvist
Monica Heimbürger
Johan Larsson
Carl-Christer Nikander
Ursula Stenberg
Jan Sundberg

ordförande
viceordförande, klubbmästare
ekonom
teknikansvarig
ledamot
sekreterare
ledamot

Iselin Krogerus-Therman suppleant
Marie-Louise Michelsson suppleant

2021-2022
2019-2021
2020-2022
2021-2023
2020-2022
2019-2021
2021-2023
2021
2021

Styrelsen har hållit sex protokollförda möten under året.
Verksamhetsgranskare för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2021 är Göran Lindström och Bengt Ohls. Suppleanter
är Clas Bergring och Yrsa Lannert.

VERKSAMHETEN
Gillets ändamål är att verka som en sammanslutning med målet att stärka gemenskapen mellan Grankulla stads
invånare genom att bereda dem tillfälle till umgänge, tankeutbyte och förströelse. Föreningsmedlemmarna sammankommer till ordinarie medlemsmöten en gång per månad under februari-april och september-december. Gillets
program utgörs alternativt av föredrag med varierande innehåll eller av underhållning med musikaliskt eller litterärt
innehåll åtföljda av lätt traktering. I maj görs traditionellt en utfärd till något intressant mål på lämpligt avstånd och
decembermötet går i julens tecken och hålls i någondera av ortens församlingssalar. Härutöver strävar Grankullagillet efter att ordna gemensamma teaterkvällar och utställningsbesök.
Under år 2021 har möjligheterna till verksamhet kringskurits av den rådande pandemin.

Aktiviteterna under vårterminen 2021
Grankullagillets styrelse hade utarbetat en plan för vårens medlemskvällar, men på grund av Coronasituationen
under våren 2021 inställdes verksamheten och programmen lades på is.
Vårmötet hölls virtuellt på Zoom den 19 mars. 12 personer deltog via nätet. Mötet omfattade endast ordinarie vårmötesförhandlingar.

Aktiviteterna under höstterminen 2021
Under hösten kunde Grankullagillet uppta sin verksamhet i begränsad form och med beaktande av Coronarestriktionerna. Anmälning och gällande vaccineringar krävdes för deltagande. Sittplatserna arrangerades med tillräckligt
avstånd och deltagarna bar munskydd.
Hösten inleddes med en höstutfärd den 9 september med Ralf Wikströms buss. 24 personer deltog, vilket innebar
att ett tillräckligt avstånd kunde garanteras under bussresan. Färden gick via Tuorlan Majatalo till Åbo där deltagarna guidades genom Domkyrkan och Aboa Vetus. Efter lunchen och guidning på Tammiluoto Vingård bjöds deltagarna på en ytterst minnesvärd guidning genom Salvador Dalí-utställningen på konstgalleriet ArtBank i Pargas. På
hemfärden gjordes en avstickare till biskopsborgen på Kustö där Gillets ordförande övertog ledningen och berättade om de olika historiska skeendena.
Resan uppskattades mycket efter den långa Coronapausen i umgänget. Grankullagillet bjöd på busstransporten
och guidningarna.
Gillekväll den 17 september hölls på Vallmogård, eftersom Villa Breda fortfarande var stängd p.g.a. Corona. Doktorn i medicinska vetenskaper, Marianne Mustajoki, talade om ’Språkets betydelse för kvaliteten i vården’. Ämnet
gav upphov till en animerad diskussion. P.g.a. restriktionerna var deltagarantalet begränsat; 28 personer närvarade.
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Höstmötet den 15 oktober hölls i finska högstadiets/gymnasiets rymliga matsal. På agendan stod val av två styrelsemedlemmar, suppleant/er för styrelsen samt två verksamhetsgranskare och två suppleanter för verksamhetsgranskarna.
De ordinarie styrelsemedlemmarna Ulla-Rita Blomqvist och Ursula Stenberg som stod i tur att avgå omvaldes för
åren 2022, 2023 och 2024. Till suppleanter för styrelsen år 2022 omvaldes Iselin Krogerus-Therman och MarieLouise Michelsson. Till verksamhetsgranskare för år 2022 omvaldes Göran Lindström och Bengt Ohls och till suppleanter Clas Bergring och Yrsa Lannert. Samtliga val var enhälliga.
Efter mötesförhandlingarna talade arkitekt Anders Adlercreutz under rubriken ’Trähus - sunt och smart’. Föredraget följdes av en livlig diskussion. 47 gillemedlemmar deltog.
Teaterföreställning den 2 november. Gillet hade bokat 23 biljetter till den flerfaldigt prisbelönta Broadwaymusicalen Once på Lilla Teatern. Gillemedlemmarna betalade 42 euro/biljett och Gillet stödde med 9 euro/biljett.
Kvällen blev en trevlig upplevelse efter de tidigare strikta begränsningarna i nöjeslivet.
Gillekväll den 19 november kunde hållas i Villa Breda. Då kvällens föredragshållare Marcus Rosenlund oväntat
insjuknat, hoppade Gillets ordförande Lars Christer Johans spontant in. Han talade om och gav prov på ’NordiskSkaldekonst’ - ett mycket intressant ämne som väckte både uppskattning och diskussion. I kvällen deltog 32 medlemmar.
Den traditionella julsamlingen hölls lördagen den 11 december i Betlehemskyrkan i Grankulla. Samlingen inleddes
i kyrksalen med en kort betraktelse av pastor Monica Lundgren och unisona julsånger. Därefter följde ett vackert
sånginslag av Stephanie Silfverberg. Församlingen hade dukat fram kaffe och tilltugg och Gillets första ordförande
Henrik Vænerberg läste upp en dikt som han skrivit till Grankullagillets 35-årsjubileum år 1996. 22 personer njöt av
julstämningen.

HÖSTRESAN
Den planerade höstresan på några dagar till Vallonbruken i Uppland, Sverige, som ursprungligen skulle gå av stapeln redan år 2020 kunde tyvärr inte heller detta år genomföras. Planen flyttas nu till hösten 2022.

EKONOMIN
Gillets ekonomi har under det gångna året varit tillfredsställande. För verksamheten under 2021 har föreningen
kunnat använda understöd från Grankulla stad och Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla som ursprungligen beviljats för
verksamheten 2020 men p.g.a. den begränsade aktiviteten då inte till fullo utnyttjats. Tack vare understöden har
föreningen haft möjlighet att stöda olika program och subventionera avgiften för höstens teaterbesök och kostnader
i samband med höstutfärden.
Avgiften för mötesdeltagande är 12 € och täcker inte helt möteskostnaderna.
Vårmötet beslöt att bibehålla årsavgiften på 12 €.
Årets bokslut uppvisar ett underskott på 2.224,92 €.

MEDLEMMARNA OCH INFORMATIONEN
Grankullagillets medlemsantal uppgick den 31 december 2021 till 185 personer, vilket innebär en tillbakagång på
12 personer jämfört med år 2020. 21 medlemmar har av olika orsaker avgått, 9 personer har skrivits in. Intresset
för deltagande i de program som kunnat erbjudas har varit gott.
Medlemmarna har informerats om programverksamheten i fyra medlemsbrev som sänts elektroniskt till de medlemmar som angett e-postadress och per post till övriga. Därutöver informeras muntligt på mötena samt medels
puffar i lokaltidningen Kaunis Grani och i Hufvudstadsbladet. Programmet har även lagts ut på Grankullagillets
webbplats: www.grankullagillet.org

Grankulla i januari 2022
Styrelsen

