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CIRKULÄR 10/2012   Vasa 18.12.2012 
 
 
Till föreningarna! 

 
 
Frågesport 

Frågesportsuttagningen ordnas igen samtidigt i alla regioner och vår uttagning är 
även i år på Arbetets vänner i Vasa, onsdagen 13.2 klockan 12. Finalen blir i 

samband med förbundets vårmöte i Pargas den 11 april. Reglerna är som förut, tre 
personers lag och båda könen skall vara representerade. Sista anmälningsdag är 1 
februari till undertecknad. 

 
 

Utdelning av understöd 
Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland beviljar understöd till 
samfund och institutioner vilkas verksamhet stöder dess ändamål. Dessa är att 

verka för och förbättra samt understöda finlandssvenska pensionärers andliga och 
kroppsliga hälsa och livskvalitet samt trivsel i vardagen. Ansökningsblanketter 
finns på förbundets hemsida eller kan beställas från kansliet i Helsingfors, telefon 

020 7288810 eller från stiftelsens hemsida 
http://spfstiftelsen.fi/start/ansokningar/ 

 
 
Ansökan till Kulturfonden 

Liksom tidigare ansöker medlemsföreningarna via SPF. Blanketter fås från kansliet 
i Helsingfors, telefon 020 7288810 eller förbundets hemsida 
http://www.spfpension.fi/medlemmar/blanketter/ 

Sista ansökningsdag är 31.1.2013. 
 

 
Föreningsbesöken 
Vi ombudsmän kommer att besöka föreningarnas styrelser under våren 2013. 

Besöken kommer att genomföras efter ordförandekonferensen i Tammerfors den 6 
februari.  

 
 
Vårmöte i Pargas 

Förbundets ordnas i Åboland denna vår. Platsen är ännu inte klar men datumet är 
11.4.2013. 
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Rapportering till förbundet 
Verksamhetsförfrågan har förnyats. Den är litet längre än tidigare men vi hoppas 
att den är lite lättare att fylla i. Den kommer att finnas på förbundets hemsida i 

början av januari men skickas också ut till alla föreningar såsom tidigare. 
Organisationskommittén vill uppmärksamma föreningarna om att först när en ny 
föreningsmedlem har registrerats i förbundets medlemsregister, kan den personen 

erhålla God Tid. 
 

 
Ledarkonferensen 6.2 
Ledarkonferensen har som tema ”Föreningarna och medlemmarna i fokus”. 

Programmet består bland annat av en paneldiskussion, som skall diskutera: nya 
verksamhetsformer, medlemsvärvning, bättre synlighet i samhället och lokal 

intressebevakning. 
 
 

 
Till sist vill jag tillönska alla föreningar och medlemmar i Österbotten en 
fridfull julhelg och ett gott nytt år! 

 
 

 
 
 

Patrick Ragnäs 
ombudsman 

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