
Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2019
avseende Föreningen Guldkanten org.nr. 802463-0264

Styrelsen för Föreningen Guldkanten får härmed avge följande förvaltningsberättelse för 
år 2019.

Den ideella föreningen Guldkanten bildades den 21 november 2011. Den samarbetar med
Värmdö kommun om den öppna dagverksamheten vid Gustavsgården inom ramen för 
den sociala ekonomin om partnerskap. Liksom föregående år har föreningen erhållit ett 
verksamhetsstöd för den delen.

Styrelse

Styrelsen har under året haft 9 sammanträden inkl. det konstituerande. Arbetsutskottet har
berett ärendena inför dessa möten. Utöver årsmötet den 19 mars anordnades det 
traditionsenliga medlemsmötet den 26 november då styrelsens förslag till 
verksamhetsplan och budget för 2019 presenterades. 

Styrelsen har under året bestått av nio ledamöter.
Verksamhetschefen har varit föredragande i styrelsen.

Anställda

Föreningen har haft 7 anställda under hela eller delar av året. Förutom verksamhetschefen
Irene Bierfelt har 6 personer arbetet med anställningar från 100% till 50% För samtliga 
assistenter har Guldkanten erhållit arbetsmarknadsstöd 895 194kr.

Därutöver har Guldkanten, för speciella uppgifter och i begränsad omfattning, anlitat Bo 
Dahlqvist (Bio Gustav), Birgitta Backlund (bokföring) och Kerstin Kellquist (musik)

Föreningen Guldkanten är ansluten till IDEA-Arbetsgivarförbundet för ideella 
organisationer. För de anställda gäller villkoren i kollektivavtalet mellan IDEA och den 
fackliga organisationen Unionen

Medlemmar

Vid utgången av 2019 var medlemsantalet 958 , vilket innebär en total medlemsavgift på 
19460 kr eftersom några har betalat 300kr då de inte tillhör någon pensionärsförening.

Verksamhetsinriktning

Föreningens verksamhetsidé är att bidra till att höja livskvaliteten hos pensionärerna. När 
föreningen bildades uttalades ett tydligt önskemål om att verksamhetens huvudsakliga 
inriktning borde bibehållas. Guldkantens koncept har visat sig framgångsrikt och 



styrelsen har inte funnit anledning att ändra inriktning. En viss breddning har skett av 
verksamheten.

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. 

Aktiviteter

Ett 40-tal volontärer/frivilliga har under verksamhetschefens ledning hjälp till med 
auktioner, loppis, försäljningar, matberedning, festarrangemang, handarbetsverksamhet 
och andra aktiviteter. Varje månad har verksamhetschefen samlat volontärerna till 
verksamhetsmöten för planering av den närmaste framtiden,

Under året har en mängd aktiviteter genomförts och av dessa kan nämnas:

• Underhållning, ofta med externa underhållare

• Allsång

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

• Filmklubben, förlagd till Gustavsbergsteatern

• Bio Gustav, förlagd till Gustavsgården

• Seniordans

• Handarbetsgrupper

• Bingo

• Teaterbesök

• Insamling av skänkta föremål, såsom prydnadssaker, porslin, möbler, kläder, 
dukar m.m. som kräver rengöring och tvättning (och vid behov mangling). Detta 
arbete sköts av föreningen.

• Fester i samarbete med Restaurang Trallen i Gustavsgården vid vissa högtider 
som vid jul, nationaldagsfirande, kräft- respektive surströmmingspremiär och 
Mårten Gås.

• Aktiviteter i Guldkantens egen regi såsom Dragspelsgillet, midsommarfirande, 
lucia, advent, julafton med julklappar, påskfirande med påskägg, pubafton, 
ostprovning födelsedagsfiranden m.m.



• Försäljningar

• Secondhand-/loppisverksamhet (se nedan)

• Auktioner

• Föreningsservice

• Andakter, ofta under medverkan av präst, diakon och organist från Gustavsberg-
Ingarö församling. Andakter med finsk präst. Minnesstunder för avlidna.

• 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.

• Studiebesök. Som exempel kan nämnas besök från andra kommuner och från 
utlandet.

Av Bilaga 1 framgår föreningens programverksamhet och vilka artister som medverkat.

Samtliga volontärer har en olycksfallsförsäkring genom föreningen.

Secondhandverksamheten

Secondhandverksamheten på Hästhagsterrassen har även 2019 varit mycket 
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 också bidragit till trivseln i butiken, liksom levande 
musik var fjortonde dag. Hästhagsterrasen har fortsatt att utvecklas till en social 
träffpunkt.

Genom volontärernas stora engagemang har det varit möjligt att ha butiken öppen i snitt 
10 dagar/månad. Verksamheten har huvudsakligen skötts av volontärer. 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 
programverksamhet. Inflödet av skänkta varor är fortsatt stort, vilket tyder på att 
föreningens verksamhet har ett gott anseende bland kommunens invånare. Försäljningen 
under 2019 ökade med 19% jämfört med 2018. 

Bio

Även under 2019 har det rått stor aktivitet i Guldkantens Filmklubb. Filmklubben har ett
nära samarbete med Swedish film och kommunens pensionärsföreningar. Filmkorten har 
även under 2019 sålts genom Guldkanten och pensionärsföreningarna. Priset för 2019 har



varit oförändrat, 100 kronor för fyra filmer/termin. Föreställningarna har varit mycket 
välbesökta och uppskattade. Överskottet på verksamheten har gått till föreningen 
Guldkanten, som bjudit på viss förtäring i samband med någon filmvisning.

Guldkantens Bio Gustav som är avsedd för äldre funktionshindrade personer, dessa kan 
lättare ta sig till Gustavsgårdens samlingssal. Även under 2019 har Bio Gustav visat 
populära filmer som uppskattats av den äldre generationen. Här inbjuder vi till stor 
kaffebuffé innan filmvisning.

Högläsning

Högläsningen, som är en av Guldkantens minsta verksamheter, fortsatte under året. Man 
väljer tillsammans den bok som ledaren läser ur och som man sedan samtalar kring. 
Liksom tidigare år kommer deltagarna från Gustavsgården. 

Promenader med äldre

Vi har under hösten åter startat med rullstolspromenaderna i mindre omfattning och 
hoppas kunna fortsätta denna verksamhet under 2020. 

Samarbete med hemtjänstutförarna

Föreningen Guldkantens huvuduppgift är att bryta äldres ensamhet. Ett problem är att 
föreningen ofta inte har kännedom om var dess äldre finns och vilka behov de har vilket 
vi behöver hjälp ifrån hemtjänstutförarna.

Samarbetet med Värmdö kommun

Har resulterat i en ny överenskommelse endast gällande 1 år och en lägre ersättning.

Hemsida

På föreningen hemsida – www.foreningen-guldkanten.se – återfinnas program, kallelser 
och annan viktig information, som berör verksamheten. Sidan uppdateras regelbundet av 
hemsidans administratör, föreningsmedlemmen Ansi Jackson, i samarbete med 
verksamhetschefen. Under senare delen av året har vi bytt webbhotell och därmed en ny 
administratör. Vi tackar Ansi för ett förträffligt arbete under många år.

http://www.foreningen-guldkanten.se/


Finansiering

Verksamheten finansieras genom verksamhetsstöd från Värmdö kommun för den öppna 
dagverksamheten Guldkanten på Gustavsgården. Det treårigt samarbetsavtalet mellan 
Guldkanten och kommunen (Vård- och omsorgsnämnden) löpte ut 31/12 2019. 
Guldkantens verksamhet kräver en anställd verksamhetschef 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 auktioner, försäljning, 
handarbetsverksamhet, föreningsservice m.m bidragit med stora intäkter. Därutöver har 
föreningen erhållit ekonomiskt anställningsstöd från Arbetsförmedlingen och 
Studieförbundet Vuxenskolan.

Ekonomiskt resultat

Föreningens ekonomiska resultat framgår av resultat och balansräkning för 2019 (se 
Bilaga 2). Årets överskott uppgick till 65 441 kronor.

Förslag till disposition

Styrelsen föreslår att föreningens överskott under året överför i ny räkning.
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