Förslag till verksamhetsplan 2018 för
föreningen Guldkanten
Guldkantens verksamhet
Guldkantens verksamhet är väl känd i kommunen och är mycket uppskattad. Inriktningen
har successivt utvecklats men grundkonceptet är detsamma nämligen att bryta äldres
ensamhet, förgylla deras tillvaro och att ta till vara aktiva pensionärers förmågor och
arbetslust. Många aktiviteter återkommer under 2018 men några förändringar kommer att
ske beroende på uttalade önskemål och inte minst de deltagande volontärernas möjligheter
att medverka.
En strävan från Guldkanten är att i samarbete med äldreboendena i kommunen ordna ännu
fler lokala aktiviteter. För att en aktivitet eller ett arrangemang ska stödjas ekonomiskt av
föreningen krävs att föreningen står som anordnare eller samarbetspartner. Det ska tydligt
framgå av inbjudan/program-informationen att aktiviteten genomförs av eller i samarbete
med Guldkanten och ligger inom ramen för Guldkantens verksamhet.
Föreningen arbetar också med att finna nya vägar för att bryta ensamma pensionärers
isolering. För Guldkanten är det en utmaning att nå kontakt med denna grupp och
samverkan med andra organisationer såsom kommunen är angeläget.
Effekten av Guldkantens verksamhet kan beskrivas som friskvård för såväl de aktiva
frivilligarbetarna som de äldre som får del av Guldkantens verksamhet.
Föreningen har ett avtal med Värmdö kommun inom ramen för den sociala ekonomin med
inriktning på Gustavsgården. Kommunen ger ett årligt verksamhetsstöd till föreningen.
Verksamhetens mål
Det strategiska målet och långsiktiga ambitionen är att engagera och aktivera fler
pensionärer samt få ännu fler deltagare i det utbud av evenemang som erbjuds. Alla ska
känna glädje och tillfredsställelse med föreningens verksamhet.
Planerade aktiviteter för att nå målen
Inriktningen av föreningens verksamhet kommer i stort sett att bibehållas under 2018.
Någon väsentlig förändring har inte ansetts motiverad men en strävan från Guldkantens
sida är att fler guldkantsaktiviteter anordnas vid de olika äldreboendena i kommunen.
Bland de aktiviteter som planeras för Guldkanten kan nämnas
 Regelbundna verksamhetsmöten med frivilligarbetarna
 Underhållning, ofta med externa underhållare och i samarbete med
Studieförbundet vuxenskolan
 Allsång
 Guldkantsaktiviteter utanför Gustavsgården (Djuröhemmet, Diamanten, Ljung och
Slottsovalen samt hemtjänstgrupperna).
 Föreläsning/utbildning genom andra organisationers hjälp i första hjälpen, tex
Strokeföreningen och Röda korset mm
 Kursverksamhet som ligger utanför pensionärsföreningarnas ansvarsområden
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Språkträning för invandrare
Seniordans
Handarbetsgrupp
Bingo
Utflykter
Teaterbesök
Biovisningar på Gustavsbergsteatern i regi av Guldkantens”filmklubb” och i
samarbete med Swedish Film
Bio Gustav på Gustavsgården för äldre och funktionshindrade
Promenader med äldre (med eller utan rullstol) på Gustavsgården.
Mottagning av skänkta föremål såsom möbler, kläder, dukar mm kräver sortering,
rengöring och tvättning (och vid behov mangling) vilket sköts av projektet
Fester i samarbete med Trallen vid vissa ”högtider” som exempelvis jul,
nationaldags-firande, kräft- respektive surströmmingspremiär och Mårten Gås
Aktiviteter i Guldkantens egen regi såsom Dragspelsgillet, midsommarfirande,
lucia, advent, pubafton, ostprovning, födelsedagsfiranden, julgransplundring mm
Försäljningar, som står för finansieringen av alla Guldkantens aktiviteter (se nedan)
o Loppis
o Auktioner
o Föreningsservice
Andakter, ofta under medverkan av präst, diakon och organist från GustavsbergIngarö församling. 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 som uppfyller föreningens syften.

För några av Guldkantens aktiviteter på Gustavsgården krävs insatser från Gustavsgårdens
personal. Det kan gälla att informera och förbereda de äldre inför rullstolspromenader,
högläsning och andra Guldkantsaktiviteter.
För vissa aktiviteter har Guldkanten samarbetsavtal med Studieförbundet Vuxenskolan.
I Guldkantens månadsprogram och hemsida foreningen-guldkanten.se finns alla aktuella
aktiviteter omnämnda.
Ytterligare planer för 2018
Hästhagsterrassens secondhandverksamhet fyller en viktig ekonomisk men även social
funktion. Verksamheten, som i hög utsträckning drivs av frivilligarbetare, har utvecklats
mycket positivt med servering och musik.
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Inflödet av skänkta gåvor till secondhandverksamheten är mycket stort, vilket tyder på att
Guldkantens verksamhet är uppskattad. För att bedöma inlämnade föremåls marknadsvärde
kommer Guldkanten att även under 2018 ha kontakt med professionella värderare.
Vad gäller lokaluthyrning är avsikten att försöka öka uthyrning till föreningar av i första
hand Hästhagsterrassen när dessa inte disponeras av Guldkanten.
Under året planeras två auktioner. Då säljs varor som sorterats ut från loppis och som
bedöms ha ett särskilt stort värde. Även en särskild tavelförsäljning planeras. Auktionerna
inbringar en betydande del av den totala försäljningen.
Den särskilda läsgruppen för fr.a. äldre synskadade, som introducerades under hösten 2014
i föreningens regi, kommer att fortsätta. Möjlighet finns att starta ytterligare grupper men
då behövs fler intresserade uppläsare/gruppledare bland frivilligarbetarna.
Guldkanten arbetar ständigt med aktiviteter för att bryta äldres ensamhet. Ytterligare
kontakter kommer att tas med kommunen för att nå ensamma som önskar kontakt.
Hemtjänstföretagen har en unik kunskap om var kontaktsökande personer finns i
kommunen och Guldkanten fortsätter därför att göra ytterligare försök att utveckla
samarbetet med dessa företag.
En utveckling av promenaderna med äldre (med eller utan rullstol) på Gustavsgården
planeras. Fler intresserade ”guldkantare” krävs i så fall men även en ökad insats från
Gustavsgårdens personal.
Som nämnts inledningsvis kommer samarbetet med kommunens olika äldreboenden att
förstärkas vad gäller underhållning och andra aktiviteter. Alla äldreboenden i kommunen
som ordnar aktiviteter i samarbete med Guldkanten kommer liksom hittills kunna få sina
kostnader för arrangemang helt eller delvis betalda av föreningen. Målet för 2018 är att öka
detta samarbete.
Opinionsbildning
Föreningens verksamhet ger medlemmar och personal kunskaper och erfarenheter som
skulle kunna påverka de äldres situation i ett större sammanhang. Samarbetsmodellen
mellan föreningen och kommunen inom ramen för den sociala ekonomin ger många
fördelar. Genom att vara en god förebild för verksamhet med äldre kan föreningen ha en
stor opinionsbildande betydelse. Föreningen kommer därför, liksom tidigare, att vara
generös med att dela med sig av sina erfarenheter till andra kommuner med information om
samarbetsmodellen.
Genom möten med kommunens politiker under året hoppas föreningen få aktuell
information om kommunens intentioner och planer, som kan påverka Guldkantens arbete.
Därmed får föreningen bättre underlag för den egna planeringen av verksamheten.

Kvalitet
Föreningen Guldkanten. Verksamhetsplan 2018

Föreningens medlemmar har möjlighet att på olika sätt tala om vad som är bra eller kan
förbättras i verksamheten. Genom Guldkantens förslagslåda, regelbundna
verksamhetsmöten och ständiga medlemskontakter framförs många utvecklingsidéer.
Det är också viktigt för kvaliteten att mottagandet av nya frivilligarbetare håller en hög
standard. Denna fråga berörs regelbundet på de månatliga verksamhetsmötena.
Budget
En sammanställning av budgeten för 2018 återfinns i bilagan. Kostnader och intäkter är
uppdelade i två grupper, nämligen en bidragsdel (verksamhetsstödet från kommunen) och
en övrig del med loppis, försäljning mm.
Uppföljning och avrapportering
Föreningen avser att utöver årsmötet ha ytterligare ett medlemsmöte under hösten 2018 för
att bl.a. verksamhetsuppföljningen, verksamhetsplan och budget. Med anledning av
samarbetet med Värmdö kommun kommer möten att arrangeras med nämnden för Vård
och omsorg under året.
Årsmötet 2018
Guldkantens årsmöte äger rum måndagen den ?? mars kl 14.00 (bestäms på medlemsmötet
den 13 november 2017)
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