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Till föreningarna 

 

CIRKULÄR 1/2016   Vasa 4.1.2016 

 

 

 

Vad kan du föreläsa om?  

 

En viktig del av föreningarnas verksamhet är att ordna vecko- och månadsträffar. Det 

behövs ofta personer som kan föreläsa inom olika ämnen eller bara komma och berätta 

om olika teman eller upplevelser. Inom föreningarna finns det mycket kunnande och 

kompetens kring olika frågor och regionstyrelsen diskuterade på sitt senaste 

styrelsemöte om att uppmuntra föreningarna att använda personer från andra föreningar 

som kan tänka sig att besöka grannföreningen eller t.o.m. åka lite längre bort. Vad kan 

du eller din kollega föreläsa om? Ta kontakt du vill komma med på SPF Österbottens 

lista på resurspersoner som kan tänka sig att besöka andra föreninger. Uppge namn och 

kontaktuppgifter samt inom vilket ämne du är beredd att hålla föredrag. Listan kommer 

att publiceras på regionens hemsida. Det går också bra att meddela om ni behöver en 

föreläsare om ett visst ämne. 

 

 

Ansökan om understöd från Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i 

Finland 

 

Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland beviljar understöd för lokal och 

regional verksamhet inom ramen för stiftelsens ändamål. Stiftelsens ändamål är att 

verka för och förbättra samt understödja finlandssvenska pensionärers andliga och 

kroppsliga hälsa och livskvalitet samt trivsel i vardagen. Ansökningstiden är 1.11.2015–

31.1.2016. 

Stiftelsen prioriterar följande kriterier 2016: 

 uppsökande verksamhet bland pensionärer som inte är medlemmar eller aktiva i 

någon pensionärsförening 

 verksamhet som stöder arbetet mot ensamhet och utanförskap 

Ansökningsblanketten kan laddas från stiftelsens hemsida sida och sändas per post eller 

e-post till: stiftelseninfo@spfpension.fi  

Ansökningarna sänds till Stiftelsen under adress: 

Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland 

Annegatan 25 A, PB 129 

00101 HELSINGFORS 

  

http://spfstiftelsen.fi/Site/Data/1264/Files/Ansoekningsblankett%202016.docx
http://spfstiftelsen.fi/start/ansokningar/
mailto:stiftelseninfo@spfpension.fi
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Svenska kulturfondens understöd till föreningarna 

 

Svenska pensionärsförbundet har i år igen avtalat med Svenska kulturfonden om att 

pensionärsföreningarna ansöker om medel från Svenska kulturfonden genom förbundet, 

det så kallade Förbundspaketet. Ansökningstiden är 1.11.2015–31.1.2016 

(frankeringsdatum gäller). Försenade ansökningar behandlas inte. 

Ansökningsblanketten finns på förbundets hemsida, www.spfpension.fi/blanketter och 

kan också beställas från förbundets kansli, tfn 020-728 8819. 

Ansökan sänds per e-post till kansliet@spfpension.fi eller per post under adress  

Svenska pensionärsförbundet 

PB 129 

00101 Helsingfors 

 

Förbundets styrelse har fastställt följande kriterier för 2016: 

 Medlemsrekrytering 

 Verksamhet för yngre pensionärer 

 Medlemsvård 

 IT-verksamhet 

För år 2015 erhöll Svenska pensionärsförbundet 25 000 euro av Svenska kulturfonden 

för utdelning till föreningarna. Totalt 71 föreningar sökte om understöd. 

Kulturfonden har olika stipendier och understöd som föreningarna kan ansöka om under 

hela året. För mer information se Svenska kulturfondens hemsida www.kulturfonden.fi. 

För närmare information om understöden, vänligen kontakta verksamhetsledare Berit 

Dahlin, e-post berit.dahlin@spfpension.fi eller tfn 020-728 8812. 

 

 

Frågesporten 2016 

 

Frågesportsuttagningen ordnas samtidigt i alla regioner och den Österbottniska 

semifinalen ordnas på Arbetets Vänner i Vasa, Formansgatan 14, onsdagen 10.2.2016 

klockan 12. Reglerna är som förut, tre personers lag och båda könen skall vara 

representerade och högst två lag per förening. Sista anmälningsdag är 1 februari 2016 

till undertecknad, helst per e-post. Meddela antal lag samt deltagarnas namn. 

 

 

Inspirationsdag i Tammerfors 15.2.2016 

 

Den årliga inspirationsdagen hålls måndag 15.2.2016 kl. 10-16 på UKK institutet i 

Tammerfors. Programmet skickas direkt från förbundets kansli i Helsingfors till 

föreningarnas ordförande i början av januari. Temat är intressebevakning och under 

dagen diskuteras intressebevakning på nationell, regional och lokal nivå. Föreningarna 

http://spfpension.fi/Site/Data/237/Files/Forbundspaketet/ForbundspaketetSPF2016.pdf
http://www.spfpension.fi/blanketter
mailto:kansliet@spfpension.fi
http://www.kulturfonden.fi/
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har rätt att sända två deltagare per förening. Anmälningar senast 25.1.2016 till Åsa 

Laukonlinna, tfn 020 728 8819, asa.laukonlinna@spfpension.fi.  

 

 

Information om förnyande av förbundets medlemsregister 

 

Svenska pensionärsförbundets medlemsregister förnyas som bäst av Webbhuset Ab. 

Förbundet kommer att ta i bruk det nya medlemsregistret vid årsskiftet och kommer 

först att testa det. Planerna är att från och med i början av mars månad kommer 

föreningarna att erbjudas möjligheten att ta i bruk det nya medlemsregistret. Det blir 

inga kostnader för föreningen och programmet innehåller bl a följande nyttiga 

funktioner: 

 Införa nya medlemmar, göra adressändringar, ta bort medlemmar 

 Statistik 

 Skriva adressetiketter 

 Sända epost 

 Enkel fakturering (t.ex. medlemsavgifter) 

Förbundet kommer att ordna informations/utbildningstillfällen i regionerna med start 

under våren 2016. Hör av er till Åsa Danielsson, tfn 020 72 888 14 eller e-post 

asa.danielsson@spfpension.fi och meddela om er förening är intresserad. 

 

 

Årsrapport 

 

Årsrapporten till förbundet för år 2015 kan fyllas i på förbundets webbsida: 

www.spfpension.fi/medlemmar/blanketter/. Uppgifterna sammanställs senare för vidare 

rapportering till bland annat RAY. Föreningarnas kontaktuppgifter för år 2016 kan fyllas 

i på samma sida. 

 

 

Endagskryssning till Umeå i september 2016 

 

SPF Österbotten planerar tillsammans med Wasaline att genomföra år 2016 års endags 

höstresa som en kryssning till Umeå. Kryssningen har planerats så, att utresan skulle 

ske kl 9.00 på morgonen torsdagen 29 september med ankomst tillbaka till Vasa kl 

19.00 på kvällen. Båten är i Holmsund hamn 1 timme, vilket innebär att vi inte hinner in 

till Umeå. Själva programdelen under kryssningen är ännu under planering, men det 

kommer att bli underhållning, olika föreläsningar och möjlighet till dans. I priset ingår 

bland annat: 

 Kryssningsbiljett 

 Sjöfrukost 

 Skärgårdsbord (1x måltid i buffétrestaurang) 

mailto:asa.laukonlinna@spfpension.fi
mailto:asa.danielsson@spfpension.fi
http://www.spfpension.fi/medlemmar/blanketter/arsrapport/
http://www.spfpension.fi/medlemmar/blanketter/
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 2x kaffe och kex 

 Kryssningsprogrammet 

Priset per person är ännu inte slutligt fastställt men kommer att bli c:a 100-110 € per 

deltagare utan busstransport och c:a 125-135 € per deltagare med busstransport. Det 

slutliga priset bestäms senare, dock i god tid före resan börjar marknadsföras. 

Styrelsen för SPF Österbotten önskar om synpunkter på den planerade resan samt en 

uppskattning över hur många intresserade det kunde finnas från just Er förening. 

Styrelsen sammankommer nästa gång 18.1, och innan det vill vi att ni meddelar hur 

stort ni uppskattar intresset från er förening till undertecknad. 

 

 

SPF Österbottens resor 2016 

 

SPF Österbottens resekommitté har 6 st. inplanerade resor under år 2016. De tre 

resorna till Almuñécar i Spanien 11.2, 27.2 och 14.3 är fullbokade. Övriga resor är: 

 Antikens Grekland, 6 - 13.6.2016 

 Lofoten - Öriket i Atlanten 28.8 - 3.9.2016 

 Tyrolen – i Österrikes hjärta 13 - 19.9 2016 

Mera om resorna kan du läsa här: http://osterbotten.spfpension.fi/resor/, eller genom 

att följa med annonseringen i God Tid. 

 

 

 

AKTUELLT 

18.1 Regionstyrelsemöte, tema: Träff med Österbottniska riksdagsmän 

21.1 Inkludera flera nätverksträff   >> Läs mera 

31.1. Sista inlämningsdagen för ansökan om Svenska kulturfondens 

understöd till föreningarna   >> Läs mera 

31.1. Sista inlämningsdagen för ansökan om understöd från Stiftelsen 

 för svensk pensionärsverksamhet i Finland   >> Läs mera 

10.2 Frågesportuttagning i Vasa 

15.2 Förbundets inspirationsdag i Tammerfors 

 

 

 

SPF Österbotten 

Patrick Ragnäs 

ombudsman 

http://osterbotten.spfpension.fi/resor/
http://www.spfpension.fi/kalender/view-5498-48977
http://www.spfpension.fi/Site/Data/237/Files/Forbundspaketet/ForbundspaketetSPF2016.pdf
http://spfstiftelsen.fi/start/ansokningar/

