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Till föreningarna 
 

CIRKULÄR 7/2017    Vasa 14.8.2017 

 
 
INSPIRATIONSDAG FÖR ORDFÖRANDE OCH KASSÖRER 24.8 
En inspirationsdag med temat ”Bokföringsprogram och verksamhetsgranskning” riktad till 
föreningarnas ordförande och kassörer ordnas torsdagen 24.8 på Seniorpunkten i Korsholm, adress 
Niklasvägen 1. I händelse av förhinder för ordförande eller kassör går det bra att någon annan ur 
styrelsen deltar, men högst två deltagare per förening. Gästföreläsare under dagen är bl a Stefan 
Andersson som är ekonomiansvarig på Svenska Folkskolans Vänner. Han berättar om 
bokföringsprogrammet Fortnox, som är gratis för alla föreningar, och om verksamhetsgranskning 
och verksamhetsgranskningsberättelsen.  
Dagen inleds klockan 9.30 med kaffe och avslutas klockan 15.30. Lunch serveras c:a klockan 11.30. 
Detaljerat dagsprogram kommer att publiceras på händelsekalendern inom kort. Tillfället är 
avgiftsfritt.  
Förhandsanmälning till dagen med tanke på trakteringen senast måndag 14.8, >> anmäl här. 
 
 
HÖSTKRYSSNING MED WASALINE OCH AIJA SAIJONMAA 

Årets höstkryssning med Wasaline ordnas 
fredagen 22.9. 
Båten lägger ut kl 9.00 och program finns ordnat 
under hela resan. Båten stannar i Holmsund en 
timme och tillbaka i Vasa är vi klockan 19.00. 
I biljettpriset ingår hela kryssningsprogrammet, 
sjöfrukost, det förnyade skärgårdsbordet samt 
kaffe under resan. Priset för resan är 125 euro per 
person för de som kommer med buss, och 100 
euro för de som tar sig till hamnen på egen hand. 

Föreningarna anmäler sina deltagare till kryssningen direkt till Wasaline senast fredagen 8.9 till 
telefonnummer 020 771 6813 eller e-post group@wasaline.com. Wasaline fakturerar föreningarna 
för biljetterna direkt. Meddela också åt undertecknad om antalet deltagare så vi får busstransporten 
ordnad. Vid anmälningarna upptas namn, adress och födelsetid (ddmmåå). Hytter går att reservera 
till ett pris på 38 euro per hytt per dag. Stolar i sittsalongen kan reserveras för 10€ per dag.  
Busstidtabellerna kommer det information om då vi vet antalet anmälda. Från Vasa stadshus avgår 
bussar som normalt till hamnen, en timme före färjans avgång. 
I kryssningsprogrammet deltar bland annat SPF Österbottens resegrupp, SPF:s IT koordinatorer, 
flera Österbottniska researrangörer och bussbolag, SÖU med pidroturnering och speeddejting för 
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pensionärer, Scriptum presenterar boknyheter, Dress Like Marie, Marthaförbundet med temat 
ekonomi och mat, Wasateater mm mm, och inte minst Aija Saijonmaa som bjuder på show i 
restaurangen. Om ni har frågor angående resan, ta gärna kontakt med undertecknad. 
 
 
SAMARBETE MED SAMS (Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f.) OM 
STÖDPERSONSVERKSAMHET 
Stödpersonsverksamheten "Fyra betydelsefulla timmar" (4BT) startar i Österbotten. 4BT förmedlar 
stödjande vänner till personer med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. 
Fredagen 25.8 ordnar 4BT Öppningsevenemang för verksamheten i Österbotten i Smedsby, 
Folkhälsanhuset, Niklasvägen 1. Vid träffen får man pröva att åka en tur med Folkhälsans nya 
rikschacykel, gå en promenad enligt guidehäfte (upp till 2 km) och så blir det kaffeservering och 
musik. 
Evenemanget är öppet för alla nya intresserade, samarbetsparter, frivilliga, personer som söker en 
stödperson, personal på serviceboenden m.m. Sista anmälningsdag 17.8.  
4BT ordnar också månatliga temakvällar för nya intresserade av att bli och redan erfarna 
stödpersoner. 
Den första kvällen är 30.8 och har temat är synskada. Man kan delta i enstaka träffar eller i alla. Sista 
anmälningsdag för första träffen är 22.8.  
Förhandsanmälningar och frågor riktas till stödpersonskoordinator Irene Bäckman, tel. 0504318888 
och e-post irene.backman@samsnet.fi. 
Vill du bli frivillig eller söker du en stödperson? Meddela Irene eller fyll i dina uppgifter på hemsidan 
www.samsnet.fi/4bt/  
 
 
RESULTAT FRÅN SPF ÖSTERBOTTENS BOULE-TURNERINGEN 28.6 

16 lag med totalt 32 inbitna boulespelare gjorde upp om mästartiteln på 
Segelsundsplanen i Jakobstad 28.6.  
I år heter SPF Österbottenmästarna Stig Svens och Karl-Erik Romar och de 
representerar Oravais pensionärshemsförening.  Andra blev Lars Wallin 
och Uno Holmström, också från Oravais och tredjeplatsen kneps av Ann-
Maj Backlund och Leif Backlund från föreningen Milstoplen från 
Jakobstad. Vandringspokalen gick på så sätt vidare från Jakobstad till 
Oravais. 
Värdet visade sig i år från sin bästa sida och arrangörsföreningen 
Milstolpen fick beröm för sin insats av deltagarna. 
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Slutresultaten: 
1. Stig Svens, Karl-Erik Romar ORAVAIS 
2. Lars Wallin, Uno Holmström ORAVAIS 
3. Ann-Maj Backlund, Leif Backlund MILSTOLPEN 
4. Gerd Lind, Yngve Lind MILSTOLPEN 
5. Erik Thors, Yrjö Långnabba ORAVAIS 
6. Anki Björkman, Arne Björkman MILSTOLPEN 
7. Rolf Lund, Karl-Erik Öst Larsmo-Eugmo 
8. Bo Erik Sandvik, Stefan Sundqvist TERJÄRV 
9. Karin Nyman, Bjarne Nyman MILSTOLPEN 

10. Lars Forsman, Sven Svan PETALAX 
11. Paul Westerback, Birger Åkerholm PETALAX 
12. Nisse Nordman, Ann-May Sjö MILSTOLPEN 
13. Kerstin Kassab, Kurt Ena MILSTOLPEN 
14. Karl-Johan Forsell, Gösta Häggkvist Larsmo-
Eugmo 
15. Anna-Greta Renlund, Marianne Forsell 
Larsmo-Eugmo 
16. Inga Lund, May-Britt Enkvist Larsmo-Eugmo 

 
 
KURSERNA I ATT SKRIVA PÅ FÖRENINGENS WEBBSIDA 
Kom ihåg att anmäla deltagare till kurserna, som ordnas 29.8 i Nedervetil, i Kaskö 6.9 och i Vörå 7.9. 
 
 
AKTUELLT 
24.8  Inspirationsdag för ordförande och kassörer   >> Läs mera 
29.8 Kurs i Nedervetil; Att skriva på föreningens webbsida  >> Läs mera 
 (Vi Norrifrån, Nedervetil, Terjärv, Kronoby, Larsmo-Eugmo, Esse, Pedersöre, Milstolpen) 

30.8–4.9  Resa till Polen med Warszawa och Krakow   >> Läs mera 
6.9  Kurs i Kaskö; Att skriva på föreningens webbsida  >> Läs mera 
  (Malax, Nygammal, Korsnäs, Övermark, Närpes, Kaskö, PIKT, Lappfjärd) 

7.9  Kurs i Vörå: Att skriva på föreningens webbsida  >> Läs mera 
  (Jeppo, Korsholm, Kvevlax, Munsala, Nykarleby, Oravais, VIPS, Vasanejden, Vörå) 

22.9  Höstkryssning med Wasaline och Arja Saijonmaa  >> Läs mera 
1.11  Regionens höstmöte i Jakobstad 

 
 

Trevlig sensommar! 
Patrick Ragnäs, ombudsman 
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