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Till föreningarna 

 

CIRKULÄR 11/2015   Vasa 3.12.2015 

 
 

 
Höstmötet i Kronoby 10.11 
 

SPF Österbotten rf:s höstmöte samlade 74 delegater från 24 föreningar. 
Höstmötet fastställde verksamhetsplan och budget för år 2016. 

Verksamhetsplanen finns på regionens webbsida och kan laddas ner här. 
Henrik Svarfvar omvaldes enhälligt till regionordförande för år 2016. Till 
styrelsemedlemmar valdes (ersättare inom parentes) för perioden 2016-2017: Rolf 

Hägg, Oravais (Torbjörn Ehrman, Vörå); Carita Björne (ny), Lappfjärd (Kaj 
Lindström, Kristinestad) och Bernice Tiihonen (ny), Vasa (Roger Bergström, 
Korsnäs).  

Övriga i styrelsen är Sture Häggblom, Närpes (Bror Backholm, Övermark); Greta-
Lisa Nilsson, Vi Norrifrån, (Kristina Saari, Milstolpen) och Helena Andtbacka, 

Kronoby (Ralf Hästbacka, Nykarleby), dessa är valda för perioden 2015-2016. 
Till föreningens verksamhetsgranskare valdes Peter Sahlsten från Kvevlax med 
Karin Malmsten Rivieccio från Malax som ersättare. 

 
Höstmötet beslöt även ge följande utlåtande: 

 

SPF Österbotten kräver att Vasa Centralsjukhus kvarstår som ett fullskaligt 
dejourerande sjukhus, för att nu och i framtiden kunna trygga tillgången till 
svenskspråkig akutsjukvård för den svenskspråkiga befolkningen från Kristinestad i 
Söder till Karleby i norr. 
 
Svenska pensionärsförbundet i Österbotten r.f. 
Höstmötet i Kronoby 10.11.2015 

 

Utlåtandet har publicerats i tidningarna Syd-Österbotten, Österbottens Tidning 
och Vasabladet. 

 
 

Pidro-turneringen 

 
Oravais Pensionärshemsförening stod igen värd för pidro-turneringen mellan de 
Österbottniska pensionärsföreningarna. Turneringen spelades torsdagen 26.11. 

24 lag från 14 olika föreningar gjorde upp om vandringspokalen. Lagen möttes i 5 
omgångar och totalt spelades 60 spel. Efter de fem omgångarna stod Malax lag 1 

med Lars Hemming och Alfons Åstrand som segrare. Turneringen var mycket 
jämn in i det sista. Tvåa blev Petalax lag 2 och trea Petalax lag 1. 

http://osterbotten.spfpension.fi/Site/Data/710/Files/Verksamhetsplan%20och%20budget%202016.pdf
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Under turneringen diskuterades olika sätt att genomföra turneringen på. Förslag 
på olika spelsätt kan riktas till undertecknad, så skall vi fundera på reglerna till 

nästa år. 
 
 

Förbundets inspirationsdag 2016 
 

Förbundet ordnar den årliga inspirationsdagen för föreningarna måndagen 
15.2.2016. Temat för dagen är intressebevakning. Mera information får ni senare 
från förbundets kansli i Helsingfors. 

 
 

Ansök om understöd 
 
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 
 

 

Inkludera flera, öppna nätverksträffar 2016 

 

Uppföljning av Inkludera flera nätverksträffarna som ordnades 2014 ordnas 

under år 2016. I Österbotten ordnas träffen i Vasa torsdagen 21.1.2016 på Vasa 

stadsbibliotek i Dramasalen (adress: Biblioteksgatan 13). Det går att anmäla sig 

via denna länk:  

https://www.webropolsurveys.com/S/5EC9E939A27D0120.par 

Mera information om tillfället finns här. 

  

http://spfstiftelsen.fi/start/ansokningar/
mailto:stiftelseninfo@spfpension.fi
https://www.webropolsurveys.com/S/5EC9E939A27D0120.par
http://osterbotten.spfpension.fi/Site/Data/710/Files/Inkludera%20Flera%20oeppna%20naetverkstraeffar%202016.pdf


 

SPF Österbotten r.f. 
 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 SPF Österbotten r.f. Teräsgränd 3 F 65100 VASA 

 telefon: 020 7288818 e-post: spf.osterbotten@spfpension.fi web: osterbotten.spfpension.fi 

 
 

Ombudsmannen på semester 

 

Undertecknad är på semester 21.12.2015 – 3.1.2016. Under tiden går det bra att 

kontakta förbundskansliet, tfn: 0207288810, e-post: kansliet@spfpension.fi. 

 

 

AKTUELLT 

2016 

11.12 Regionstyrelsemöte 

18.1 Regionstyrelsemöte, tema: Träff med Österbottniska riksdagsmän 

21.1 Inkludera flera nätverksträff   >> Läs mera 

15.2 Förbundets inspirationsdag i Tammerfors. 

 

 

Till sist konstaterar jag att det börjar bli dags att tillönska alla en Fridfull Jul. 

 

 
 

 

Hälsningar 

 

SPF 

Patrick Ragnäs 

ombudsman 
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