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Till föreningarna 
 

CIRKULÄR 1/2013   Vasa 15.2.2012 
 
Regionstyrelsen höll sitt konstituerande möte 14.1 där Greta-Lisa Nilsson från 

Karleby omvaldes som viceordförande. Regionens ordförande är Henrik Svarfvar 
och övriga styrelsemedlemmar är Brännbacka Knut, Hägg Rolf, Häggblom Sture, 
Nyqvist Ann-Lis och Träskvik Johan. Till sekreterare och kassör för regionstyrelsen 

valdes ombudsmannen. 
 

Vintersemester 
Undertecknad är på vintersemester vecka 9, det vill säga 25.2 – 2.3. Det går bra 
att kontakta förbundskansliet under tiden. 

 
Resekoordinatorträff 
Kom ihåg att anmäla till förbundets resekoordinatorträff 19-20.3 (kryssning Åbo-

Stockholm) till undertecknad, helst per e-post, men det går även bra via telefon. 
Information om resan har sänts tidigare från förbundet. 

 
Regionens vårmöte 27.3 
Kallelsen till vårmötet i Korsnäs 27.3 har sänts ut. Föreningarna ombeds meddela 

sina delegater samt eventuella övriga deltagare senast 15.3 till undertecknad, helst 
per e-post men det går även bra via telefon. Möteshandlingar kommer att sändas 

ut efter vecka 9 och då kommer även närmare information om transporten.   
 
Förbundets vårmöte 11.4 

Förbundets vårmöte hålls 11.4 i Pargas, Kapellstrand, Lielaxvägen 142, 21610 
Kirjala (www.kappelinranta.fi). Föreningarna får information om vårmötet från 
förbundets kansli i Helsingfors. Varje förening ordnar själv tågtransport för sina 

delegater till Åbo. Förbundet ordnar busstransport till och från vårmötet från 
tågstationen i Åbo. Från Sydösterbotten ordnar föreningarna eventuellt en 

gemensam busstransport till Pargas. Varje förening står för transportkostnaderna 
för sina egna delegater. I samband med vårmötet ordnas finalen i SPF:s frågesport. 
Förbundet står för transportkostnaderna för deltagarna i frågesportfinalen. De 

Österbottniska finallagen är Korsholm, Larsmo-Eugmo och Milstolpen. 

Regionens vårfester 17.4 i Lappfjärd och 18.4 i Jeppo 

I Lappfjärd ordnas festen på ungdomslokalen Majbo i Dagsmark. I Jeppo ordnas 
vårfesten på ungdomslokalen. Båda festen inleds med servering från klockan 12 
och själva programmet börjar klockan 13. Programmet består av festtal, 

programinslag, kaffe och dans. 
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Närmare information om programmet kommer senare. Anmälningar görs till den 
egna föreningen och deltagarantalet meddelas till undertecknad senast 10.4, helst 
per e-post, men det går även bra via telefon. 

 
Ombudsmannens föreningsbesök 
Ombudsmannen kommer under vårens lopp att besöka alla föreningars styrelser. 

Tidpunkten för besöken är ännu inte fastställd, men besöken kommer i huvudsak 
att ske under april-maj. Föreningarna kommer att få förslag på mötestidpunkter. 

Eftersom föreningarna är 28 till antalet strävar jag till att besöka två föreningar 
per dag från samma område, en på förmiddagen och en på eftermiddagen. 
Närmare information om föreningesbesöken kommer senare 

 
Regionens hemsida 

Adressen till regionens hemsida är: osterbotten.spfpension.fi. Där finns 
information om kommande evenemang samt övrig nyttig information. Jag strävar 
till att uppdatera sidan minst en gång per månad för att hålla den ajour. Ifall där 

finns felaktiga uppgifter ta gärna kontakt så rättar jag till dem.  
 
Hälsningar 

 
Patrick Ragnäs 

ombudsman 
e-post: patrick.ragnas@spfpension.fi 
telefon: 020 7288818 

http://osterbotten.spfpension.fi/start/
mailto:patrick.ragnas@spfpension.fi

