
   Östermalm 

 

 

Verksamhetsberättelse 2021 
Styrelsen för PRO Östermalm får härmed avge följande berättelse över 

verksamheten och den ekonomiska förvaltningen för 2021. 

 

Styrelse 

Ordförande Owe Ivarsson 

Kassör  Per Bollmark 

Sekreterare Britta Kärnström 

Studieorganisatör Ulf Hellsing 

Ledamot  Karin Pers 

Ersättare  Ulla Lindqvist 

Ersättare  Sven Karlsson 

Ersättare  Christina Thorildsson 

 

Revisorer 

Ordinarie  Göran Rehnby 

Ordinarie  Lars Nordström 

Ersättare  Anita Dahlqvist 

Ersättare  Laila Freij 

 

Valberedning 

Föreningen har inte lyckats med att få en separat valberedning. Styrelsen har 

fått uppdraget att även vara valberedning. 

 

Övriga uppdrag  

Östermalms stadsdelsnämnds  Ulla Lindqvist, ordinarie 

pensionärsråd (SPR)    Karin Pers, ersättare  

Mötesvärdar   Ingegerd Levin och Kjell Levin 

Konsumentombud   Britta Kärnström  

Webbredaktör   Madeleine Bergh 



Medlemsregistret   Per Bollmark  

Konstvandringar Madeleine Bergh, Ulla Lindqvist, 

Göran Rehnby och Laila Freij 

Boule    Ulla Lindqvist 

Bowling    Britta Kärnström 

Onsdagspromenader   Owe Ivarsson 

Östermalms Föreningsråd (ÖFR)  Owe Ivarsson 

PRO Stockholms län, distriktsstyrelse: Britta Kärnström 

PRO Stockholms län, års- och höstmöte: Owe Ivarsson och Ulla Lindqvist 

PRO Stockholms samorganisation:  Owe Ivarsson och Sven Karlsson 

PRO Norra innerstadens samverkan: Owe Ivarsson och Sven Karlsson 

 

Medlemsmöten 

Även under 2021 har pandemin påverkat verksamheten mycket. På grund av de 

restriktioner som gällt kunde föreningen inte ha några fysiska 

medlemsträffar/månadsmöten förrän vid årsmötet i september. Medverkade 

gjorde Christin Edström under rubriken ”En osalig ande. Om författaren och 

livmedikusen Axel Munthe”. På månadsmötet i oktober talade Christina 

Jutterström utifrån sin bok ”Kvinnorna runt sjön Björken”.  Gerd Klang 

berättade om grunderna i släktforskning vid månadsmötet i november, tillika 

höstmöte, och på decembermötet arrangerades glöggprovning och några 

förtroendevalda bjöd på luciatåg.  

Som avslutning inför jul åt de medlemmar som så önskade gemensam lunch på 

Sjöcaféet. 

 

Lokaler 

Ordföranden, som också varit representant i Östermalms Föreningsråd (ÖFR), 

har engagerat sig mycket i att förmå Kulturnämnden besluta att 

föreningslokalerna i Fältöversten ska få vara kvar. Som ett led i det 

arrangerades en protestdemonstration utanför Liljevalchs Konsthall, i samband 

med KN:s möte, där flera medlemmar i föreningen deltog. Tyvärr gick KN:s 

beslut emot ÖFR:s önskan och ÖFR försattes i konkurs i slutet av året. 

 

Övrig verksamhet 

Olika utomhusaktiviteter har varit möjliga att genomföra under pågående 



pandemi. Konstvandringarna, som görs i samarbete med ABF Stockholm, är 

uppskattade och har genomförts vid 6 tillfällen.  Även utomhusboule har lockat 

flera deltagare och spelats 29 gånger. 

Under hösten startade en ny verksamhet, ”Onsdagspromenader”.  Deltagarna 

har promenerat på Djurgården och tagit med egen fikakorg. 

Bowlingen var endast möjlig en kortare period under hösten. Övrig 

inomhusverksamhet har inte kunnat genomföras. 

 

På stadsdelsnämndens uppdrag gjorde föreningen en insats för miljön genom 

att under en halvdag i maj månad plocka skräp på Gärdesfältet. Insatsen 

förstärkte föreningskassan med 3.000 kr. 

 

Föreningen deltog i PRO Riks landsomfattande friluftsdag i september. 

 

I början av november deltog föreningen under en dag i PRO Riks årliga 

prisundersökning. Elva (11) butiker på Östermalm besöktes och resultatet finns 

att läsa på föreningens hemsida. 

 

Stadsdelsnämndens Pensionärsråd (SPR) har haft löpande verksamhet hela 

året. Deltagande har skett digitalt. Föreningens representanter har engagerat 

sig och lämnat synpunkter i de för äldre så viktiga frågorna. 

 

Föreningens hemsida www.pro.se/ostermalm uppdateras löpande för att ge 

aktuell information om verksamheten. En annan informationskanal som 

används är e-post, som skickas till de medlemmar som meddelat sin mejladress 

(drygt 300 st). 

 

Styrelsemöten 

Styrelsen har haft 12 möten, inkl konstituerande möte. 6 av dessa har skett 

digital och resterande vid fysiska träffar. 

 

Medlemmar 

PRO Östermalm hade vid årsskiftet 2021/22, 491 medlemmar, en minskning 

med 49 st sedan årsskiftet 2020/21. Glädjande är att föreningen fått 31 nya 

medlemmar. 

http://www.pro.se/ostermalm


10 medlemmar har gratulerats på 90-årsdagen. 

 

Ekonomi 

2021 gick med ett överskott på 32.542:50 kr som föreslås i en ny räkning. 

Stadsdelsnämnden gav föreningen ett verksamhetsbidrag på 15.000 kr. 

Föreningsavgiften har varit oförändrad 90 kr per medlem. 

Föreningen har anslutits till Swish. 

I övrigt hänvisas till resultat- och balansräkning för 2021. 

 

Slutord 

I likhet med övriga samhället hoppas PRO Östermalm att den långvariga 

pandemin ska avta helt. Verksamheten är beroende av att kunna träffas och 

fyller en viktig social funktion. Vi vill se fram mot trevliga, lättsamma och 

utvecklande möten i olika sammanhang där gemenskap och äldres villkor är 

centrala. En viktig parameter är lokalfrågan som vi tror och hoppas kommer att 

få sin lösning. 

 

Stockholm i mars 2022 

 

 

Owe Ivarsson   Britta Kärnström 

 

 

 

Per Bollmark   Karin Pers 

 

 

 

Ulf Hellsing 

 

 

  

 

 

 


