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Årsrapporten för år 2016 – rapportering till ombudsmännen 

Året 2016 har varit mycket aktivt i föreningarna och medlemmarna har fått ta del 
av en mångsidig verksamhet som förgyllt både fest och vardag. Det lönar sig att 
sammanfatta och rapportera året 2016 medan det ännu är i gott minne.  

Vi har nu öppnat webbformuläret där du kan fylla i era uppgifter, dvs. statistiken 
för 2016. Totalt är det 45 frågor. Formuläret hittas på förbundets webbsida, 
http://spfpension.fi/medlemmar/blanketter/arsrapport/. Du får själv en kopia 

av de inlämnade uppgifterna om du skriver in din e-postadress i formuläret. 

Årsrapporten skall vara ifylld och inlämnad senast 31.1.2017. 

Tyvärr kan man i systemet inte göra avbrott i inmatningen utan alla uppgifter 
fylls i på en gång. Det är därför klokast att först fylla i en blankett för hand och 
sen först börja med webbformuläret. Blanketten hittas på samma webbsida i en 

pdf-version (kan inte fyllas i på datorn) och i en OpenOffice-version (kan fyllas i 
på datorn).  

Det är ombudsmännen som fr.o.m. 1.1.2017 ansvarar för att alla uppgifter 
kommer in. Alternativa sätt för inlämnande av statistiken är att ladda ner Open 
Office -versionen till sin dator, fylla i den, spara och därefter skicka den per e-

post till patrick.ragnas@spfpension.fi. Kom ihåg att spara blanketten medan du 
fyller i. Du kan också skriva ut blanketten på papper eller erhålla den från SPFs 
kansli och skicka in den per post.   

Eftersom statistiken skall sammanställas från olika källor och ansvarspersoner 
är det mycket arbetsdrygt. Vi håller därför på att utveckla systemet så att det blir 

mer användarvänligt. Som mål finns att man skall kunna fylla i uppgifter 
vartefter under året, att fler personer i föreningen kan fylla i uppgifter som gäller 
just hans ansvarsområde samt att uppgifterna sparas från föregående år. 

Kontakta ombudsman Mona Lehtonen, tfn 020 728 8816, e-post: 
mona.lehtonen@spfpension.fi om du har kommentarer angående rapporteringen, 

även den för 2016. Tack på förhand! 
 
Regionstyrelsen träffar riksdagsmännen 

Regionstyrelsen träffar de svensk- och tvåspråkiga riksdagsmännen vid sitt första 
styrelsemöte för året enligt tradition. Om föreningarna har synpunkter på vilka 
ämnen styrelsen kunde ta upp vid träffen, kontakta gärna regionordförande eller 

ombudsmannen per e-post före 15.1. 
 

Sinnen och kommunikation i Vasa 25.1.2017 
Förbundet Finlands svenska synskadade, Svenska pensionärsförbundet och 
Svenska hörselförbundet ordnar Sinnen och kommunikation 25.1.2017 på 

Yrkesakademin i Vasa. Programmet finns på vår webbsida: Sinnen och 
kommunikation, program. 

http://spfpension.fi/medlemmar/blanketter/arsrapport/
mailto:patrick.ragnas@spfpension.fi
mailto:mona.lehtonen@spfpension.fi
http://osterbotten.spfpension.fi/Site/Data/710/Files/Sinnen%20och%20kommunikation%2025_1_2017.pdf
http://osterbotten.spfpension.fi/Site/Data/710/Files/Sinnen%20och%20kommunikation%2025_1_2017.pdf
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Anmälningar senast 17.1 till ombudsman Patrick Ragnäs, tfn 020 728 8818, 
patrick.ragnas@spfpension.fi.  

 
Frågesportuttagning 2017 
Frågesportsuttagningen ordnas samtidigt i alla regioner och den Österbottniska 

semifinalen ordnas på Arbetets Vänner i Vasa, Formansgatan 14, onsdagen 
15.2.2016 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 förbundets kansli i Vasa, helst per e-post. Meddela antal lag 
samt deltagarnas namn. 

Före tävlingen samlas vi till gemensamt kaffe som serveras från klockan 12. Se 
även info i God Tid nr 9. 

Finalen går av stapeln på förbundets vårmöte 25.4 i Vasa. 
 
Registerverkstäder 

Registerverkstäder kommer att hållas under våren för medlemsregisteransvariga i 
föreningarna. Åsa Danilesson besöker regionerna och håller i trådarna för 
verkstäderna. I Österbotten strävar vi till att hålla 4 verkstäder.  

Första verkstaden kommer att hållas i Vasa 30.1 och den andra i Lappfjärd 31.1 
(se cirkulär 11/2016). 

I mars fortsätter verkstäderna i Karleby tisdagen 7.3 kl 9 för föreningarna Vi 
Norrifrån, Nedervetil, Terjärv, Kronoby, Esse, Pedersöre och Larsmo.  
I Nykarleby samma dag kl 13 för föreningarna Vörå, Oravais, Munsala, 

Nykarleby, Jeppo, Purmo och Milstolpen. 
Meddela er förenings deltagande, högst 2 per förening, till kansliet i Vasa senast 
fredagen 24.2.2017. 

Meningen är att i små grupper öva, ge tips, gå igenom nya funktioner och att lära 
av varandra. Har ni frågor om det nya medlemsregistersystemet kontakta Åsa 

Danielsson, tfn 020 728 8814 eller e-post asa.danielsson@spfpension.fi. 
 
AKTUELLT 
18.1 Samövning inför PangSÅNGfesten  >> Läs mera 
20.1 Regionstyrelsemöte: träff med svensk- och tvåspråkiga riksdagsmän från Österbottens valdistrikt 
25.1 Sinnen och kommunikation, Vasa  >> Läs mera 
30.1 Registerverkstad i Vasa  >> Läs mera 
31.1 Registerverkstad i Lappfjärd  >> Läs mera 
31.1 Sista inlämningsdag för ansökan om bidrag från Förbundspaketet  >> Läs mera  >> Ansökningsblankett 
31.1 Sista inlämningsdag för ansökan om bidrag från Stiftelsen  >> Läs mera  >> Ansökningsblankett 
15.2 Frågesportuttagning 2017  >> Läs mera 
17.2 Wasa Teater, matinéförställning Pleppo två!   >> Läs mera 
7.3 Registerverkstad i Karleby  >> Läs mera 
7.3 Registerverkstad i Nykarleby  >> Läs mera 
 

 

Vinterhälsningar 
Patrick Ragnäs 

ombudsman 
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