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Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2021 avseende
Föreningen Guldkanten, org.nr: 802463–0264
Styrelsen för Föreningen Guldkanten får härmed avge följande förvaltningsberättelse för
verksamhetsåret 2021.
Den ideella föreningen Guldkanten bildades den 21 november 2011 av de fyra pensionärsföreningarna i Värmdö. Föreningen samarbetar med Värmdö kommun om den öppna
dagverksamheten vid Gustavsgården inom ramen för den sociala ekonomin om partnerskap
(IOP-avtal). Liksom föregående år har föreningen erhållit ett verksamhetsstöd för den
delen.
Styrelse- och medlemsmöten
Styrelsen som består av nio ordinarie ledamöter samt den adjungerade verksamhetsledaren
har under året haft tolv (12) sammanträden. Dess arbetsutskott har berett ärendena inför
dessa möten. Utöver årsmötet den 17 juni, som skedde via post, anordnades det
traditionsenliga medlemsmötet den 15 november, då styrelsens förslag till verksamhetsplan
och budget för 2022 presenterades.
Anställda
Föreningen har haft sju (7) anställda under hela eller delar av året. Förutom verksamhetsledaren Irene Bierfeldt har sex (6) personer arbetet med en anställningsgrad mellan 100 till
50 procent. För dem har Guldkanten erhållit arbetsmarknadsstöd med 617 820 kr och
ersättning från Skolverket, för de elever som praktiserat, med 15 877 kr. Dessutom har
kompensation skett för höga sjuklönekostnader med 24 925 kr.
Därutöver har Guldkanten, för speciella uppgifter och i begränsad omfattning anlitat,
Birgitta Backlund för bokföringsuppgifter.
Föreningen Guldkanten är ansluten till Fremia för ideella organisationer. För de anställda
gäller villkoren i kollektivavtal med den fackliga organisationen Unionen.
Medlemmar
Vid utgången av år 2021 var medlemsantalet 436 personer vilket innebar en total
medlemsintäkt på 8 720 kr.
Verksamhetsinriktning
Föreningens verksamhetsidé är att bidra till att höja livskvaliteten hos pensionärer inom
Värmdö kommun. När föreningen bildades uttalades ett tydligt önskemål om att verksamhetens huvudsakliga inriktning behölls.
Guldkantens koncept har visat sig framgångsrikt och styrelsen har inte funnit anledning att
ändra inriktning. Avtalet med kommunen om dagverksamheten vid Gustavsgården reglerar
en viktig del av verksamheten.
Föreningen bedriver även andra aktiviteter inom kommunen som syftar till att bryta de
äldres ensamhet och förgylla deras tillvaro. Äldreboendet Slottsovalen i Gustavsberg,
Ljung i Vik, Diamanten i Hemmesta och Djuröhemmet på Djurö har därför fått del av
föreningens satsningar.
Sida 1 av 4

Förvaltningsberättelse 2021 Föreningen Guldkanten org.nr: 802463 -0264

Aktiviteter
Ett 25-tal volontärer/frivilliga har under verksamhetschefens ledning hjälp till med, loppishantering, försäljningar, matberedning, festarrangemang, handarbetsverksamhet och andra
aktiviteter. Varje månad har verksamhetsledaren samlat volontärerna till verksamhetsmöten för planering av den närmaste framtiden. Samtliga volontärer omfattas av en olycksfallsförsäkring genom föreningen.
Under året har en mängd aktiviteter genomförts och av dessa kan nämnas:
•

Underhållning, ofta med externa underhållare

• Guldkantsaktiviteter utanför Gustavsgården (Djurö, Diamanten, Ljung och
Slottsovalen)
•

Handarbetsgrupper

•

Bingo under del av året dock endast för boende på Gustavsgården

•

Teaterbesök

• Aktiviteter i Guldkantens egen regi såsom midsommarfirande, lucia, julafton med
julklappar, påskfirande med påskägg, pubafton och ostprovning har också skett för
boende på Djuröhemmet och Gustavsgården.
•

Försäljningar

•

Secondhand-/loppisverksamhet (se nedan)

•

Föreningsservice

•

Andakter med finsk präst. Minnesstunder

•

Samtalspartner för pensionärer vid sorg och livskriser då man inte vet vart man ska
vända sig.

•

Medverkan vid arbetsträning och praktikplatser.

•

Andra aktiviteter inom ramen för föreningens syften.

•

Insamling av skänkta föremål, såsom prydnadssaker, porslin, möbler, kläder, dukar
och annat som kräver rengöring och tvättning (och vid behov mangling).

Eftersom vi inte haft tillgång till vår lokal i Gustavsgården har vi inte kunnat boka artister
och föreläsare som tidigare vilket gett något lägre kostnader. Däremot har vi fått ökade
kostnader för att hyra andra lokaler. Vi har heller inte fått in de förväntade intäkterna för
uthyrning av avtalade lokaler då dessa inte varit tillgängliga.
Av Bilaga 1 framgår föreningens programverksamhet och vilka artister som medverkat
under året.
Secondhandverksamheten
Secondhandverksamheten på Hästhagsterrassen, har trots rådande pandemin 2021, varit
framgångsrik. De stora insatserna från volontärernas sida har lett till att Guldkanten fortsatt
har en mycket trevlig, relativt lättillgänglig och inbjudande försäljningslokal. Många
volontärer har hjälp till med transporter, uppackning och försäljning av varor. Kaffeserveringen till besökande har bidragit till trivseln i butiken, liksom levande musik. Butiken
på Hästhagsterrassen 1 i Gustavsberg har fortsatt att utvecklas till en viktig social träffpunkt.
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Hästhagsterrassen har också varit en populär plats för kommunens initiativ med ”pratbänkarna” varje torsdag under mars till och med september. Där har vi kunnat erbjuda
kaffebuffé i utomhusmiljön.
Genom volontärernas stora engagemang har det varit möjligt att ha butiken öppen i snitt
12 dagar/månad. Verksamheten har huvudsakligen skötts av volontärer men med stora
insatser av personalen, som haft begränsade arbetsmöjligheter då Gustavsgården varit
nedstängd. Att ta emot, sortera, prissätta mottagna gåvor och sälja desamma, har varit en
viktig del av verksamheten.
Ekonomiskt sett är secondhandverksamheten en förutsättning för föreningens stora och
breda programverksamhet. Inflödet av skänkta varor är fortsatt stort, vilket tyder på att
föreningens verksamhet har ett gott anseende bland kommunens invånare. Försäljningen
under 2021 ökade eftersom vi haft mer öppet då lokaler på Gustavsgården varit stängda.
Bioverksamhet
Guldkantens filmklubb på Gustavsbergsteatern och Bio Gustav på Gustavsgården har
under året inte kunnat genomföra sina filmvisningar.
Högläsning
Högläsningen, som är en av Guldkantens mindre verksamheter, är främst avsedd för de
boende på Gustavsgården. Denna aktivitet har under rådande pandemi inte gått att
genomföra.
Promenader med äldre
Vi har under våren och sommaren åter startat med rullstolspromenaderna i mindre
omfattning och hoppas kunna fortsätta denna verksamhet under 2022.
Samarbete med hemtjänstutförarna
Föreningen Guldkantens huvuduppgift är att bryta äldres ensamhet. Ett problem är att
föreningen ofta inte har kännedom om var dessa äldre finns. I det arbetet skulle vi behöva
kontakt med hemtjänstutförarna.
Samarbetet med Värmdö kommun
Samarbetet mellan kommunen och Föreningen Guldkanten regleras i ett IOP-avtal. Men
då detta avtal blivit ettårigt och med lägre ersättning utan indexuppräkning har vi i denna
del inte fått full kostnadstäckning för personalen. Det har i sin tur påverkat personalgruppen
som under året tvingats minskat från sju till fyra anställda.
Hemsida
På föreningen hemsida – www.foreningen-guldkanten.se – återfinnas program, kallelser
och annan viktig information, som berör verksamheten. Hemsidan uppdateras regelbundet
av sidans administratör, Monica Nordell, i samarbete med verksamhetsledaren.
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Finansiering
Verksamheten finansieras genom verksamhetsstöd från Värmdö kommun för den öppna
dagverksamheten Guldkanten på Gustavsgården. Det treåriga samarbetsavtalet mellan
Guldkanten och kommunen (Vård- och omsorgsnämnden) löpte ut 31/12 2019 och ersattes
med ett minskat ettårigt avtal. Guldkantens verksamhet kräver en anställd verksamhetsledare och ytterligare några anställda (se ovan under Anställda). Kommunens verksamhetsstöd är avsett att täcka dessa personalkostnader och är en förutsättning för Guldkantens
verksamhet.
Genom volontärernas och de anställdas insatser har, bland annat försäljning, handarbetsverksamhet samt föreningsservice bidragit med viktiga intäkter. Därutöver har föreningen
erhållit ekonomiskt anställningsstöd från Arbetsförmedlingen och Skolverket.
Ny verksamhetsledare
Den nuvarande verksamhetsledaren har meddelat att hon önskar gå i pension senast under
2022. Det har inneburit att en rekryteringsprocess inletts under året. Ett flertal sökande
bland annat från Arbetsförmedlingen har granskats och intervjuats. Beslut om ny verksamhetsledare förväntas ske under 2022.
Nytt hyresavtal
Under året har Värmdöbostäder, som hyresvärd för secondhandbutiken på Hästhagsterassen 1, sett över vårt hyresavtal. Ett nytt treårigt hyresavtal har tecknats av styrelsen.
Avtalet innebär att hyresnivån för butiken ökar dramatiskt.
Ekonomiskt resultat
Föreningens ekonomiska resultat framgår av resultat- och balansräkning för året 2021
(Bilaga 2). Årets totala överskott uppgår till 322 700 kr i huvudsak beroende av personalminskning och begränsat verksamhetsutbud.
Förslag till disposition
Styrelsen föreslår att årets resultat förs i ny räkning.
Gustavsberg 2022-02-16
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