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 Socialkontoret 

 Datum     

Marlene Hellbom 
Administrativ handläggare 
Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd 
marlene.hellbom@upplands-bro.se 

2018-05-03     
 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
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Sammanfattning av Kaleva Seniorers bifogade 
dokument 2019 
 

Verksamhetsberättelse 2018.01.01 – 2018.12.31 

Styrelsen: 
Styrelsen har sammankallats tolv gånger under mandatperioden. 
Föreningen har aktivt arbetat tillsammans med tjänstemän och politiker för 
att utveckla det finska språket vad gäller omhändertagandet av de äldre i 
kommunen.  
 

Medlemsmöten: 
Medlemsmöten hölls vid två tillfällen, varefter det bjöds på middag, dans och 

karaoke. 82 medlemmar deltog vid båda tillfällena. 
 

Tidning: 
Tidningen Kalevan Seniorit utkom en gång under verksamhetsåret.  

 

Veckovisa händelser:  

• Måndagskvällar var det karaokesång (deltagarantal 412) 

• Tisdagar var det kvinnoklubb enbart för kvinnor (deltagarantal 176) 

• Onsdagar var det bakdag (deltagarantal 88) 

• Torsdagar var det café med bl.a bingospel. (deltagarantal 1177 
inklusive middagar en gång per månad) 
 

Studiecirklar: 
Inga studiecirklar har genomförts under verksamhetsåret. 
 

Övriga händelser/aktiviteter under verksamhetsåret: 
 

• Middagar en gång i månaden. 

• Karaokekvällar och dans en gång i månaden. (deltagarantal 176) 
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• Morsdag (deltagarantal 48) 

• Hällkanans vårfest (deltagarantal 48) 

• Julfest (deltagarantal 54) 

 

Deltagande i andra händelser: 
Föreningen har deltagit i SEKL:s (Finlands federation av pensionärer) årsmöte, 
som ägde rum på en båtkryssning. 

Medlemskap:  
Vid årsskiftet hade föreningen 100 medlemmar, varav 26 var 
hedersmedlemmar.  

 

Intäkter och utgifter 2018 

Intäkterna har bl.a. bestått av försäljning vid caféverksamheten, 
tisdagsklubben, bingo och lotteri. Föreningen har även fått kommunalt stöd i 
form av föreningsbidrag. 

Utgifterna har bl.a. bestått av hyra av lokal, transport av utrustning, 

kontorsmaterial, telefoni, bredband och utskick.  

 

Verksamhetsplan 2019  

Föreningen kommer bland annat fortsätta: 

• Verka för minoritetsspråkets administrativa rättigheter inom ramen 

för lagen. 

• Verka för vård på det egna hemspråket för finsktalande äldre på alla 
nivåer inom äldreomsorgen. 

• Verka för en dagverksamhet för finsktalande pensionärer. 

• Samarbeta med andra finländska föreningar både inom den egna 

kommunen och utanför kommunen.  

• Delta i händelser som organiseras av kommunen.  

• Delta i rådet för Upplands-Bros pensionärer. 

• Samarbeta med Norrgårdens äldreboende. 

• Verka för att genomföra resor, kryssningar samt besök hos andra 
finländska föreningar. 

• Fortsätta med caféverksamheten, bingo, karaoke, handarbete, 

bakning, middagar och körsång. 


