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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020 
 
INLEDNING       
 
Med tillförsikt och höga förväntningar såg vi fram emot att stiga in i ett nytt årtionde men 
plötsligt fick vi uppleva vilken skillnad några månader kan göra. 
   Det gångna året 2020 har prövat oss som individer och har därför varit tungt för oss alla. 
Detta år kommer vi därför alltid att minnas som förändringarnas år då det krävdes 
anpassning till både undantagstillstånd och en annorlunda vardag. Vi minns det som ett år 
när de problem vi normalt följer på tryggt avstånd plötsligt kom oss in på livet. 
   Som tema för våren 2020 hade vi valt TRYGGHET ur olika aspekter. Målsättningen var 
att skapa förutsättningar för att leva ett gott liv genom en bättre vardag en vardag i taget. 
Detta blev sedan hela årets tema eftersom vi, till följd av coronapandemin, inte kunde 
förverkliga våra planer gällande hösten. 
   Våra månadsmöten ändrades från torsdagar och hölls nu andra onsdagen i månaden. 
 
FÖRTROENDEVALDA 
 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning; 
 

Ordförande   Marianne Carlson    
  Catharina Brandt-Vahtola  
  Margaretha Gylling 
  Barbara Lindholm    
  Marianne Svartbäck    
  Carola Juselius  
  Vilma Stenius   
  Mia Broman    
 

Ersättare   Mona Bergring   
  Gunhild öhman   
  Susanna Ahlfors    
       
 
STYRELSEN har samlats för möte 8 gånger under året. Vårens möten och höstens första 
möte kunde vi förverkliga som fysiska möten, men höstens senare möten hölls via 
WhatsApp.  
   Enligt tidigare gjort beslut har kvinnliga utomstående föreläsare på våra möten fått ett 
Marthasmycke som tack. I år beslöt vi att framöver ge de manliga föreläsarna ett par 
handstickade sockor. 

   Vi har varit initiativtagare till en gemensam motion med Grankulla Svenska Pensionärer 
samt Äldrerådet gällande ett Seniorboende för AKTIVA SENIORER. Till arbetsgruppen 
från marthorna valdes ordförande Marianne Carlson och Ulla-Rita Blomqvist. 

   Vi har även informerat miljönämden i Grankulla om vårt projekt Doggy Bag och 
miljönämden uppskattade vår idé´. 
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 Styrelsen 2020 från vänster: Catharina Brandt-Vahtola, Carola Juselius, Vilma Stenius, 
Susanna Ahlfors, Mia Broman, Marianne Carlson, Gunhild Öhman, Mona Bergring, 
Barbara Lindholm, Marianne Svartbäck. 
 
 
 
 
 

VERKSAMHETSGRANSKARE OCH ERSÄTTARE 
 
Som verksamhetsgranskare för år 2020 fungerade Yrsa Lannert och Ulla-Rita Blomqvist. 
Som ersättare fungerade Ilse Berg och Veronica Fellman. 
 
 

OMBUD VID DISTRIKT OCH FÖRBUNDSMÖTEN 
 
Ordförande Marianne Carlson har varit styrelsemedlem i Mellersta Nylands Martha Distrikt 
med Carola Juselius som ersättare. 
 

   Detta år stod Grankulla Marthaförening inte i tur att fungera som officiell representant för 
distriktet vid förbundets möten. Däremot kunde man delta i såväl vår- som höstmötet på 
distans över nätet. 
   På förbundets höstmöte tog man beslut om att framöver möjliggöra en 
organisationsmodell med tre nivåer i stället för nuvarande fyra. I framtiden kommer varje 
förening som hör direkt under förbundet att kunna sända föreningens egna ombud till 
förbundets årsmöte.  
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   Distriktet har till största delen under det gångna året arbetat med förberedelser för 
kommande nedläggning av distriktet under år 2021. Ordförande har deltagit i 
distriktsmötena.  
   På grund av coronasituationen förverkligades distriktets årliga möte på distans. De av 
ombuden som hade möjlighet kunde delta. 
 

Invalda ombud för distriktet har varit; 
 Diana Diesen  

Helena Enqvist 
Monica Heimbürger 
Iselin Krogerus-Therman 
Gunilla Stenfors 
 

Ersättare; Leena Friman  
Catharina Brandt-Vahtola  
Margaretha Gylling  
Ingrid Lindqvist-Stenman  
Mona Bergring  

 
MEDLEMMAR 
 
Vårt övergripande mål var att nå ut till flera medlemmar och få med så många som möjligt i 
ett arbete för en bättre värld en dag i taget.  
   Året började positivt och vårt medlemsantal ökade trots att vi var tvungna att ställa in all 
planerad verksamhet efter mars månad. Vårt mål var att i slutet av året ha 130 
medlemmar och till vår stora glädje kunde vi konstatera att 8 nya medlemmar skrevs in 
under året. Medlemsantalet var vid årets slut 126.  
 
 
UPPVAKTNINGAR 
 
Precis som tidigare år uppvaktades alla 70-, 80- och 90 åringar på årsmötet med ett 
Marthasmycke. Detta år hade vi tio jubilarer varav de sju, som närvar vid årsmötet, 
uppvaktades.   
 
ÅRETS PROJEKT 
 
Vi har anhållit från förbundet om pengar för att kunna genomföra vårt planerade projekt 
DOGGY BAG - MINSKA MATSVINN. Detta eftersom hållbar utveckling angår oss alla och 
det är viktigt att få med så många som möjligt i detta arbete, annars har våra gärningar för 
liten effekt. Inom ramen för Marthornas verksamhet på Åland, skapades projektet DOGGY 
BAG. Inspirerade av Ålandsmarthorna ville även vi i Grankulla göra en god miljögärning i 
samarbete med stadens restauranger. 
   För att få mera information och så kunna förverkliga projektet även hos oss, var vår 
avsikt att besöka Åland där projektet genomförts. 
   Tyvärr kunde vi inte förverkliga planerna under år 2020. Coronaviruset har varit 
problematiskt för alla men speciellt för ett projekt vars slutresultat är beroende av sociala 
sammankomster. 
   Bidraget från förbundet är reserverat för projektet som har överförts till år 2021 och tas 
upp så fort det finns möjlighet. 
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STICKPROJEKT 
 
Marthaförbundet hade under året inget specifikt stickprojekt. Däremot stickade vi sockor, 
som är användbara som tack till våra föreläsare. 
 
 

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 
 
Under året utvecklades vår webbplats för att där kunna på bästa möjliga sätt informera 
våra medlemmar om allt gällande vår förening, såsom inplanerade program och 
förändringar i dessa. Webbplatsens betydelse blev uppenbar detta år för att så kunna 
förmedla aktuell information. Under året sändes 6 medlemsbrev samt 3 ordförandebrev till 
medlemmarna per e-post. De finns även att läsa på webbplatsen. 
 
FÖRENINGENS VERKSAMHET 
 
Under året kunde vi tyvärr inte förverkliga allt det som fanns i våra planer då 
coronapandemin slog till och förändrade allt. 
 
VÅREN 
 
Genomförda program på våra månadsmöten under våren 2020 var enligt följande. 
 

Januari  Året inleddes med kyrkoherde Ulrik Sandells givande föreläsning om   
Kriskommunikation.   
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FootBic presentations- och övningstillfället handleddes av Marina Selenius.      
   

Februari Pjäsen ”Allt som är underbart” som vi kunde se på Villa Junghans fick även 
med deltagare från Kyrkslätts Marthorna. Detta var en pjäs som vi beställde 
från Åbo Svenska Teater.    

 

   Årsmötet med en föreläsning om ”Från klimat LÖFTE till klimat HANDLING.” 
Det var en uppföljning av föregående hösts föreläsning om klimatet. Elise 
Hindström från Ung Martha handledde oss. 
 

. 
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   Därtill ställde vi upp och hjälpte i kyrkan i samband med öppningen av 
Gemensamt Ansvar 02.02.2020. Vi hjälpte till med lunchserveringen samt 
övriga sysslor i köket. 
 

 

Mars Vi hade Favorit i repris; Wilma Stenius föreläsning ”Ölets historia”, med 
smakprov. 

 

   Återstående redan inbokade program för våren som vi blev tvungna att 
avboka, på grund av begränsade möjligheter att träffas var: 
- Hur tryggar jag att min vilja blir respekterad / Ekonomisk trygghet i april 
- Fork Show 20.4 
- Vår sedvanliga ost- och vinkväll i maj 
- Även GRANI-dagen blev inhiberad i maj 
- Vår resa till Åland som vi hade sett framemot för att sedan under hösten 

kunna förverkliga vårt projekt ”Doggy Bag - Minska matsvinn” blev nu 
uppskjuten på obestämd tid. Vi hade hoppats på att kunna förverkliga 
resan under hösten 2020, men det visade sig omöjligt. 

 
HÖSTEN  
 
Höstens inleddes med den traditionella skogsvandringen, som vi har beslutat att årligen 
ska inleda höstens verksamhet. Detta passade bra då förbundet uppmanat föreningarna 
skall ordna all sin verksamhet utomhus. 
   Det gällde att noggrant följa myndigheternas bestämmelser, anvisningar och 
rekommendationer gällande den egna verksamheten och så förebygga spridning av 
coronaviruset. 
   Detta var vad vi hade möjlighet att förverkliga under hösten; 
 

September Svamppromenad i Kasabergs skogen – Allt och lite mer om svampar, 
 Carola Juselius var vår kunniga expert.   
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Oktober Kulturvandring på Grankulla begravningsplats, Nina Brandt-Vahtola var vår 
guide.   

  

 
 
 
November Kvällsvandring runt Gallträsk med fågelprat. Som fågelpratare fungerade 

Carola Juselius. På hennes initiativ satte vi upp en ”egen”  fågelholk intill 
Gallträsk. På bilden i förgrunden Carola och Mona Bergring. 
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   Eftersom pandemisituationen hela tiden levde måste verksamheten anpassas enligt 
aktuella myndighetsrekommendationer.  
   Vi kunde inte förverkliga den redan inbokade julfesten den 9.12 som vi planerat hålla på 
Kyrkans innergård eftersom då gällande restriktioner endast tillät folksamlingar på 10 
personer. Tyvärr, eftersom hela programmet var inbokat med sång och musik av Johanna 
Ahlmark, Därtill hade årets Lucia 2020 lovat besöka oss. Vi hoppades in i det sista på att 
kunna förverkliga detta i januari, men tyvärr kvarstod restriktionerna. 
   Andra inplanerade program som vi blev tvungna att inhibera var;  

pjäsen ”Enbää och Lundbää” i oktober  
samt novembermånads mötets program ”Ekonomisk trygghet inför 
förändringar i vardagen”. 

  
 

EKONOMI 
 
Till följd av att året varit ytterst exceptionellt förverkligades inte våra budgeterade 
kostnader och vår ekonomi är därför bättre än väntat.  
   Årets resultat var 2 939,64 euro.   

   Understödet från Aktiastiftelsen i Esbo Grankulla som vi sedvanligt anhöll om beviljades 
även i år. 
 

   Vi anhöll om och fick föreningsstöd från förbundet för vårt projekt DOGGY BAG. 
 
 

   Genom att belöna våra kvinnliga föreläsare med Marthasmycket bidrog vi till att 
finansiellt understöda kvinnostödcentret Centres Marta i Lettland.  
 

   Vi ville också i år sprida julglädje i en behövande barnfamilj i Grankulla. Vårt bidrag på  
200 € vidarebefordrades av diakonen.  
 

   Vi understödde även Luciainsamlingen med 100 €. 
 

   Därtill inledde vi ett samarbete med Hagelstamska högstadiet och donerade två 
Marthakokböcker och två exemplar av Skogens smaker för utdelning som stipendium. 
Skolan önskar att samarbetet fortsätter även framöver. 

 
Styrelsen 


