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ALLMÄNT 
 

Till SPF Österbotten hör 26 föreningar från Lappfjärd i söder till Karleby i norr. 31.12.2020 hade 

föreningarna sammanlagt 9194 medlemmar (2019: 9434), vilket betyder en minskning med 240 

medlemmar (2019: +493) från föregående år. Nya medlemmar registrerades 265 stycken 

(2019: 912). SPF Österbotten står för 45,8 % (2019: 45,6 %) av alla medlemmar i förbundets 

medlemsföreningar med totalt 20095 medlemmar. 

 

 

 

STYRELSEN 

 

Regionens styrelse hade år 2020 följande sammansättning: 

ordförande Anita Ismark, Korsnäs 

viceordf. Per-Erik Lindgren, Jeppo ersättare Ulla Grönvall-Streng, Jakobstad 

Helena Andtbacka, Kronoby ersättare Inga Lund, Larsmo 

Göran Uppstu, Kristinestad  ersättare Britt-Marie Teir, Lappfjärd    

Sture Häggblom, Närpes              ersättare Christer Bogren, Malax 

Alice Lillas, Korsholm         ersättare Bernice Tiihonen, Vasa 

Göran Westerlund, Oravais             ersättare Torbjörn Ehrman, Vörå 

Ombudsmannen fungerade som styrelsens sekreterare och kassör. 

 

 

 

 

REPRESENTANTER FRÅN ÖSTERBOTTEN I SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET RF:S ORGAN 

 

Förbundsordförande: Ole Norrback 

Förbundsstyrelsen: Anita Ismark, I:sta viceordförande, samt Pia Berg och Pehr Löv 

Arbetsutskottet: Anita Ismark och Paul Lindell som adjungerad medlem 

It-kommittén: Carl-Gustav Molander, Alice Lillas och Britta Malm 

Kommittén för intressebevakning och påverkan: Pehr Löv, ordförande och Göran Honga 

Redaktionsrådet: Bertel Widjeskog och Anita Ismark 

Resekommittén: Anita Ismark ordförande och Håkan Wikberg 

Valberedningen: Stig Östdahl, ordförande och Christer Bogren 

Stukturarbetsgrupp: Paul Lindell, ordförande och Pia Berg 

PIO:s delegation: Pehr Löv 
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VERKSAMHETEN 
 

Verksamheten under år 2020 ändrades radikalt under våren, på grund av covid-19 pandemin. 

Regionens och föreningarnas tillställningar och resor inhiberades så gott som helt under 

månaderna mars – augusti. På hösten återupptogs verksamheterna till den del de kunde 

genomföras med beaktande av myndigheternas restriktioner. 

 

Eftersom största delen av regionens verksamhet lades på is, påverkades också ekonomin. 

Normala deltagaravgifter och provision på resor uteblev, å andra sidan hade regionen också 

mindre utgifter när bland annat möten och kurstillfällen inte kunde hållas. Det största avbräcket 

i verksamheten var att Kvarkens pensionärsparlament uteblev. Planeringen av nästa parlament 

fortgår och det kommer att ordnas så fort omständigheterna tillåter. 

 

Region Österbotten har gått i spetsen för att anpassa verksamheten till restriktionerna som 

pandemin medför. Regionen har målmedvetet och brett satsat på att använda digitala 

hjälpmedel i föreningarnas och regionens verksamhet. 

 

Redan på våren ordnades alternativa verksamhetsformer anpassade till restriktionerna i 

samhället. Först ut var dansorkestern Guns Rosor, som tillsammans med regionen ordnade 

”karantändans” för föreningarnas medlemmar. Efter det följde bland annat en drive in konsert 

och allsång. 

 

Föreningarnas medlemsrekrytering led av att föreningarna blev tvungna att ha uppehåll med 

nästan all verksamhet. Endast tre föreningar kunde uppvisa en ökning i medlemsantalet. I alla 

andra föreningar, förutom i en, minskade medlemsantalet. Positivt är ändå att alla föreningar 

rekryterade nya medlemmar under verksamhetsåret.  

 

 

MÖTEN 

 

I april 2020 föreslog regeringen en tillfällig lagstiftning för att bolag, andelslag och föreningar 

skulle kunna ordna sina möten oberoende av coronaepidemin och begränsningen av 

sammankomster och med beaktande av behovet av hälsoskydd. Ändringarna, som senare 

stadfästes, föreslogs vara i kraft till slutet av september. Senare förlängdes den tillfälliga lagen 

att gälla fram till 30.6.2021. 
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Föreningsmöten 

SPF Österbotten höll sitt stadgeenliga vårmöte 11.6 på distans via Zoom. 65 delegater från 25 

föreningar deltog i mötet.  

Höstmötet hölls 4.11. Också höstmötet hölls som distansmöte via Zoom. 66 delegater 

representerade 26 föreningar. 

 

Styrelsemöten 

Styrelsen sammanträdde under året 6 gånger och behandlade totalt 72 ärenden. Styrelsen höll 

4 fysiska möten, två distansmöten och ett e-postmöte. Totat behandlade styrelsen 71 

paragrafer. 

 

Ordförandemöte 

Med anledning av det exceptionella läget kallades ordföranden i pensionärsföreningarna i 

Österbotten till ett gemensamt distansmöte 7.5. På mötet diskuterades ordnandet av 

regionens och föreningarnas medlemsmöten, resultatet från ombudsmannens rundringning till 

föreningarna samt resultatet av förra årets medlemsrekryteringskampanj. Pehr Löv 

informerade också om dåvarande läge med covid-19 pandemin. 

 

 
Föreningsmedlemmarna fick bekanta sig med distansmöten i olika varianter under året. Här en vy från 

ordförandemötet. (Foto: Patrick Ragnäs)  
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INTRESSEBEVAKNING OCH PÅVERKAN 

 

Coronapandemin Covid-19 och de restriktioner som följde de begränsade möjligheterna för 

pensionärerna att träffas på större fysiska möten och sammankomster. I stället har en stor del 

av informationen flyttats över till internet och mötena har hållits på distans bl.a. via Zoom. 

Under året togs WhatsApp i bruk för att försnabba kommunikationen, dels till föreningarnas 

ordförande och dels till regionstyrelsens medlemmar. Pensionärerna har aktivt deltagit i olika 

former av utomhusaktiviteter som befrämjar hälsan. 

 

Styrelsen har sammankommit till tre fysiska möten, tre distansmöten och ett e-postmöte. Vid 

det första mötet på Vasa Andelsbank informerade VD Ulf Nylund om aktualiteter inom 

banksektorn. Styrelsen diskuterade aktuella frågor med riksdagsledamöterna Anders Norrback 

och Mikko Ollikainen. Planeringen av Kvarkens Pensionärsparlament 2020 i Vasa avbröts. 

Styrelsen beslöt att flytta fram parlamentet till 2021. Höstmötet 4.11 godkände ett uttalande 

om lösningar för att eliminera pensionärsfattigdomen och om beslutsfattarnivån gällande 

utformningen av Corona restriktioner i olika delar av landet. 

 

Lilla PIO har sammankommit till två möten, ett fysiskt möte 21.8 på hotell Wallonia i Smedsby 

i Korsholm och ett möte 11.12 på Zoom på grund av pandemiläget.  Ordförande Anita Ismark 

och ombudsman Patrick Ragnäs deltog i mötet 21.8. I mötet 11.12 deltog alla tre 

representanter för SPF Österbotten Anita Ismark , Alice Lillas och Patrick Ragnäs. SPF i 

Österbotten har haft hand om ordförandeskapet i lilla PIO år 2020. SPF Österbotten inledde 

med att ha utomstående sakkunniga föreläsare vid mötena. Detta uppskattades av de 

närvarande deltagarna. I mötet 21.8 deltog förbundsordförande Ole Norrback med information 

från stora PIO och Vasa sjukvårdsdistrikts pensionerade direktör Göran Honga informerade om 

nuläget gällande SOTE-reformen. I det andra mötet föreläste Vasa stads ledande läkare Heikki 

Kaukoranta om Corona pandemin samt om kommande vacciner och tidtabell. 

 

Österbottens Förbund har tillsatt Österbottens organisationsdelegation för åren 2019-2021. 

Organisationsdelegationens uppgift är att vara ett permanent tvärsektoriellt samarbetsorgan 

för föreningar och organisationer med verksamhet i landskapet Österbotten. Syftet är bl.a. att 

främja medborgarnas och organisationernas delaktighet och att stärka samarbetet mellan 

organisationerna och den offentliga sektorn. Anita Ismark är ordinarie medlem och Michaela 

Sjölind från Pensionärshemsföreningen i Kronoby rf är ersättare.  
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Styrelsen höll sitt årliga samråd med svensk- och tvåspråkiga riksdagsmän från Vasa valkrets 30 januari. 

(Foto: Patrick Ragnäs)  

 

 

 

REGIONALT SAMARBETE 

 

Under år 2019 inledde region Österbotten samarbetet med region Åboland. Samarbete mellan 

olika pensionärsregioner är en av målsättningarna i Svenska pensionärsförbundets 

verksamhetsplan. Vid träffen i Pargas 25 september diskuterades olika samarbetsformer. 

Regionstyrelsen från Åboland planerade besök till  Österbotten 27-28.3.2020 men måste 

inhiberas det pga. Corona pandemin. Samarbetet återupptas i samband med att en planerad 

regionresa ordnas till Österbotten i augusti 2021. 
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TÄVLINGSVERKSAMHET 

 

Frågesport 

Oravais Pensionärer rf:s lag1 tog hem segern i Österbottniska frågesportuttagningen. Laget 

bestod av Sven Thors, Gunvi Lundqvist och Christer Höglund. Deras totala poäng var 28 av 40 

möjliga. På andra plats med 27 poäng kom Korsnäsnejdens Pensionärer rf med laget Bjarne 

Ismark, Guy Kronqvist och Anna-Lena Kronkvist. Tredjeplatsen togs efter en utslagningsfråga av 

Pensionärsklubben Milstolpen rf:s lag1 med deltagarna Gurli Sjöberg, Sten Gripenberg och 

Richard Sjölund. Milstolpens poängtal var 25,5. 

 

 

 

 
Jens Björknäs, marknadsföringsdirektör vid Vasa Andelsbank, delade ut pris till medaljlagen. (Foto: Patrick 

Ragnäs) 
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Bouleturnering 

Regionens bouleturnering ordnades i Jakobstad 19.6 i samarbete med föreningen Milstolpen. 

26 tvåmannalag gjorde upp om mästartiteln på Segelsundsplanen. Segrade gjorde Oravais lag 

1. Tvåa kom Esses lag 3 och trea blev Milstolpens lag 4.  

Svenska pensionärsförbundet lät göra en handbok med spel- och tävlingsregler för boule. Anita 

Ismark har lett arbetet med boulehandboken. 

 

 
Erik Backman har fungerat som tävlingsledare på SPF Österbottens alla boulemästerskap hittills. (Foto: 

Patrick Ragnäs) 

 

 

Bowlingturnering 

Mats Nyberg från värdföreningen Vi Norrifrån tog hem segern i allmänna klassen när SPF 

Österbottens bowlingturnering avgjordes i bowlinghallen i Karleby 3 - 7.3.2020. Nyberg nådde 

1 313 poäng i tävlingen som omfattade sex serier inklusive bonuspoäng. Andra platsen gick till 

Håkan Honga från samma förening med 1 306 poäng, Trea blev Holger Hemming från 

Milstolpen med 1 278 poäng. I damklassen segrade Selvi Höglund från Oravais Pensionärer med 

930 poäng.  
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Selvi Höglund sjätte från vänster från Oravais Pensionärer segrade i damklassen. Mats Nyberg från Vi 

Norrifrån, elfte från vänster, segrade i herrklassen. (Foto: Karl G. Andersson) 

 

Årets turnering samlade 57 deltagare från Närpes i söder till Karleby i norr. Det var rekord i sitt 

slag. I tävlingen för 2-mannalag tog Vi Norrifrån med Mats Nyberg och Harry Skog hem segern 

med 2 459 poäng. Andra platsen togs av Oravais Pensionärer med 2 454 poäng, medan tredje 

platsen gick till Vi Norrifrån med 2 427 poäng.  

I tävlingen för 4-mannalag lyckades Vi Norrifrån ta hem en dubbelseger före Kronobylaget. 

 

 

KURSVERKSAMHET 

 

Resekoordinatorträff för föreningarnas resekoordinatorer arrangerades 20.2 i samarbete med 

Wasaline samt bussbolagen Oravais Trafik och Karleby Resebyrå. Totalt 49 deltagare från 

föreningarna deltog. Programmet ombord på Wasaline bestod bland annat av grupparbeten 

kring ordnande av resor, samt dialog med bussbolagen om utbudet samt researrangemang. I 

Umeå fick vi en guidad rundtur med Tinna Sandström från Visit Umeå och sen gjordes ett besök 

på gitarrmuséet. 
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Besök på ”Guitars – The Museum” i Umeå i samband med resekoordinatorträffen.(Foto: Patrick Ragnäs) 

 

 

Ordförandekonferens hölls 4 mars på Yrkesakademin i Vasa. Syftet med konferensen var att 

föreningsaktiva tillsammans skulle kunna diskutera om styrelsearbetet och vilka möjligheter det 

finns att utveckla både styrelsens, föreningens och hela regionens arbete.  

På förmiddagen föreläste Christoph Treier, som är mental tränare, coach och föreläsare. 

Treier talade bland annat om att motivera och inspirera både sig själv och andra. 

Förbundsordförande Ole Norrback berättade om Pensionärsförbundens intresseorganisation, 

där Norrback var ordförande år 2020. Regionordförande Anita Ismark om Kvarkens 

pensionärsparlament, förbundet, boulehandboken mm. Ombudsman Patrick Ragnäs 

informerade om utfallet av medlemsrekryteringskampanjen 2019. 
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Inspirationsdag för föreningarnas ordförande och 

viceordförande ordnades på Hotel Waskia i Vasa 

27.8.  

Gästföreläsare var professor Annika Tidström 

från Vaasan Yliopisto som talade om 

"Konflikthantering i en förening" och Linda 

Mannila, projektforskare på Åbo Akademi inom 

digitalisering, som föreläste kring temat 

"Digitaliseringen förändrar allt". 

 

 

 

 
Linda Mannila och Annika Tidström 

(Foto: Patrick Ragnäs) 

 

 

 

TEATER 

 

En teaterresa till Svenska teatern i 

Helsingfors ordnades 13 – 14 mars 

med 35 deltagare som såg pjäsen 

The Play That Goes Wrong. 

All övrig planerad teater-

verksamhet inhiberades på grund 

av pandemin. 

 
 

 

 

 

 

 

Riko Eklundh gav en exklusiv presentation av Svenska Teatern åt  

Österbottningarna. (Foto: Patrick Ragnäs) 
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RESEVERKSAMHET 

 

Resekommittén, som planerar och initierar regionens resor, bestod av ordförande Håkan 

Wikberg, Britta Andtfolk, Kristina Saari och Alice Lillas. Ombudsmannen har fungerat som 

sekreterare.  

 

Sparesa till Pärnu i Estland, 25 - 31.1. 126 deltagare. 

 

Medlemsresa till Almuñécar i Spanien 6 - 23.3. 34 deltagare. 

 

Övriga resor inhiberades eller flyttades fram till 2021. 

 

 

ALTERNATIV VERKSAMHET I KÖLVATTNET PÅ PANDEMIN 

 

Karantändans 

i samarbete med dansorkestern Guns Rosor ordnades på kvällen 28.3. Guns Rosor spelade live 

på Jungsborg i Karleby, för tomt dansgolv. Spelningen bandades och sändes direkt bland annat 

via Lokal-TV kanaler runtom i hela Svenskfinland och Radio Vasa som har täckning från 

Kristinestad till Karleby. Konserten streamades på regionens och förbundets webbplats och på 

förbundets Facebook sida. 

 

Morsdagsdans 

För att uppmärksamma alla mödrar på morsdagen ordnades en morsdagsdans tillsammans 

med dansorkestern Tomas Fantz. Tomas Fantz spelade live på Bygdegården i Malax och 

spelningen bandades och streamades direkt på Youtube. Därtill sändes spelningen via 

pensionärsförbundets Facebook sida samt på regionens webbplats. Spelningen sändes också 

på Lokal-TV kanaler runtom i hela Svenskfinland. 

 

Allsång 

Allsången med Tomas Fant och Anton Plogman sändes direkt från Åminne Folkpark i Malax 

21.5. Malax Lokal TV stod för tekniken, och sändningen visades i alla Lokal TV kanaler i 

Svenskfinland. Allsången kunde också ses på Youtube, Facebook eller på förbundets hemsida. 

Allsångsrepertoar bestod av en blandning av äldre och nyare allsångspärlor och sångtexterna 

kommer att visades i rutan, vartefter sångerna framskred. 
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Drive In konsert 

Lördagen 13.6 ordnades i samarbete med dansbandet Tommys och Lillby UF en drive-in konsert 

på Klacken i Pedersöre. 

 

Tommys spelade på en utescen och publiken körde in på parkeringen och satt i sina bilar och 

lyssnade på musiken. Konserten som startade klockan 19, samlade omkring 200 bilar med c:a 

450 personer. Konserten filmades och streamades via pensionärsförbundets webbplats och 

förbundets Facebook sida. Dessutom sänds konserten i Lokal-TV kanalerna. Via den rikssvenska 

Dansbandssidan kunde man följa med konserten även i Sverige. 

 

 

 

 
Vädret visade sin bästa sida när publiken njöt av drive-in konserten (Foto: Patrick Ragnäs) 
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70-tals show 

Hans Martin bjöd på en musikshow tillsammans med vänner som Markus Stara och Tom 

Käldström från Tommys dansorkester, Lilian Martin, Maj-Britt Martin, Linda Backgren-Holm 

samt Sören Storbäck med skämt och monologer. Showen gick under namnet Hasses 70-tals 

show ”Ser ut som 17”. Pensionärsförbundet bjöds in som samarbetspartner och föreningarnas 

medlemmar fick delta till rabatterat pris. De bjöd på två föreställningar, en 11.9 på Åminne 

Folkpark och den andra 19.9 på Årvasgården i Oravais. 

 

Julkonsert 

Svenska pensionärsförbundet ordnade en julkonsert söndagen 29 november med artisterna 

Markus Stara, Tom Käldström, Ramona Nordberg och Hans Martin. Konserten bandades på 

kulturhuset DUX i Kristinestad, utan publik, och streamades via pensionärsförbundets 

webbplats, Facebook sida och Youtubekanal. Dessutom sändes konserten via Lokal-TV 

kanalerna. Vi samarbetade också med dansbandssidan.com. 

 

 
Chefredaktör Markus West fotograferar regionstyrelsen i samband med styrelsemötet 19.2. 

 (Foto: Patrick Ragnäs)  
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BOKSLUT 2020 

 
 

RESULTATRÄKNING   

Officiell   

   För perioden Föregående period 

   01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2019 

ORDINARIE VERKSAMHET    

 Verksamhetsintäkter 3 285,64 60 235,70 

      

 Kostnader    

  Personalkostnader 0,00 0,00 

  Övriga personalkostnader -2 087,04 -5 026,30 

  Förnödenheter -625,96 -63,24 

  Köpta tjänster -711,30 -239,82 

  Resekostnader 0,00 0,00 

  Övriga kostnader -9 152,99 -67 671,42 

      

 Summa kostnader för verksamheten -12 577,29 -73 000,78 

      

 Avskrivningar    

  Avskrivningar på inventarier 0,00 0,00 

      

SUMMA EGENTLIG VERKSAMHET -9 291,65 -12 765,08 

      

 Investerings och placeringsverksamhet    

  Ränteintäkter 0,00 5,84 

      

 Allmänna understöd    

  Leaderbidrag 0,00 0,00 

  Bidrag, stiftelser och fonder 0,00 0,00 

      

PERIODENS RESULTAT -9 291,65 -12 759,24 
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BALANSRÄKNING   

Officiell   

   För perioden Föregående period 

   

01.01.2020-
31.12.2020 

01.01.2019-
31.12.2019 

      

AKTIVA    

      

RÖRLIGA AKTIVA    

 Kortfristiga fordringar    

  Fordringar/Projektbidrag 0,00 0,00 

  Övriga fordringar 0,00 1 230,00 

      

 Kassa och banktillgodohavanden 71 233,53 69 640,66 

      

SUMMA RÖRLIGA AKTIVA 71 233,53 70 870,66 

      

AKTIVA TILLSAMMANS 71 233,53 70 870,66 

      

      

      

      

PASSIVA    

      

EGET KAPITAL    

 RESULTAT FRÅN TIDIGARE RÄKENSKAPSÅR -70 404,50 -83 163,74 

  Räkenskapsperiodens resultat 9 291,65 12 759,24 

SUMMA EGET KAPITAL -61 112,85 -70 404,50 

      

FRÄMMANDE KAPITAL    

 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL    

  Erhållna förskott 0,00 0,00 

  Leverantörsskulder -620,68 -466,16 

  Övriga kortfristiga skulder 0,00 0,00 

  Övriga resultatregleringar -9 500,00 0,00 

 FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT -10 120,68 -466,16 

      

PASSIVA TILLSAMMANS -71 233,53 -70 870,66 

 

 


