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Till föreningarna 
 
 

CIRKULÄR 12/2016   Vasa 30.11.2016 

 
 

 
Inledningsvis en hälsning från regionordförande Henrik Svarfvar, som tackar så 

mycket för hälsningarna och blomsterbuketten från höstmötet i Munsala 9.11.  
Henrik har valts till årets pensionär av Svenska Pensionärsförbundets styrelse 
och utmärkelsen delades ut på förbundets höstmöte i Tammerfors 24.11. Vi 

gratulerar Henrik för den välförtjänta utmärkelsen!  >> Läs mera 
 
 

VÄLKOMMEN MED KASKÖ! 
 

Kaskö Pensionärsklubb rf grundades 14.4.1975 och antecknades i 
föreningsregistret 4.5.1976. Verksamheten har legat nere ett okänt antal år. 
16.11 i år samlades några pensionärer i Kaskö tillsammans med undertecknad 

och beslöt att köra igång verksamheten på nytt. En interimsstyrelse utsågs med 
Carl-Gustav Mangs som ordförande, Rut Hellman som viceordförande och Tor 

Nygård som sekreterare. På mötet beslöts att årsmöte hålls 18.1.2017, där en ny 
styrelse utses. Dessutom beslöt man om att anhålla om medlemskap i Svenska 
pensionärsförbundet. 

Vi önskar den nyuppväckta pensionärsklubben lycka till med sin kommande 
verksamhet och med medlemsrekryteringen.  
 

 
SPF ÖSTERBOTTENS HÖSTMÖTE I MUNSALA 

 
Regionstyrelsens viceordförande Greta-Lisa Nilsson från föreningen Vi Norrifrån i 
Karleby avgår ur regionstyrelsen vid årsskiftet och i hennes ställe valdes Ole 

Granholm från samma förening. Valet gjordes på SPF Österbottens årsmöte som 
hölls i Munsala 9.11. Motkandidat till valberedningens förslag var Carl-Gustav 
Molander från Milstolpen i Jakobstad, han förlorade dock i omröstningen med 

rösterna 45-29, 3 ombud avstod från att rösta. Sture Häggblom från Närpes och 
Helena Andtbacka från Kronoby omvaldes. Övriga i styrelsen är Carita Björne, 

Bernice Tiihonen och Göran Westerlund. Ersättare i styrelsen är Torbjörn 
Ehrman, Kaj Lindström, Roger Bergström, Anita Ismark (ny), Kristina Saari och 
Ralf Hästbacka. 

Henrik Svarfvar omvaldes enhälligt till regionordförande för år 2017 och fick 
applåder av deltagarna. Henrik kunde inte själv delta i mötet på grund av 

hälsoskäl, men framförde sin hälsning till höstmötet genom viceordförande Greta-
Lisa Nilsson. 

http://www.spfpension.fi/Site/Data/237/Files/Henrik%20Svarfvar%20arets%20pensionaer.pdf
http://kasko.spfpension.fi/start/
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Till verksamhetsgranskare valdes Peter Sahlsten och till ersättare Bror Backholm. 
Verksamhetsplanen och budgeten klubbades igenom utan större diskussioner. 

Före mötets öppnande framfördes hälsningstal av den lokala föreningens 
ordförande Lea Sandås samt av Nykarleby stadsdirektör Gösta Willman. För 
underhållningen stod mästerspelman Arne Helsing och Jonathan Bonn, Valfrid 

Back berättade om Munsala förr och nu.  Tor Janfelt stod för solosång och hans 
sång Gålabeine blev en bejublad succé. 

 
 
MALAX TOG HEM PIDROMÄSTERSKAPET 

 
Via gruppspel, kvartsfinal och semifinal gick Malax lag 2 med Alfons Åstrand och 

Stig Ljungar till finalen där de mötte Vi Norrifrån lag 1 med Atle Granqvist och 
Olav Slotte. Efter en händelserik final gick vandringspokalen till Malax efter en 
spännande match.  

Hela 28 lag från Lappfjärd i söder till Karleby i norr deltog i årets turnering som 
ordnades onsdagen 23.11. Eftersom lagen var så många flyttades turneringen till 
Årvasgården som visade sig vara ett ypperligt spelställe. En annan nyhet för i år 

var att regionen samarbetade med Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) 
via Sofia Sundholm och Emilia Nord som fungerade som rutinerade domare för 

turneringen. 
 

 
Spelschemat. Lagen som kvalificerade sig vidare med kursiv stil. 
 
 
  

Zon 1 Zon 2 Zon 3 Kvartsfinal Semifinal Final

Oravais lag 2 Malax lag 1 Esse lag 2 Vi Norrifrån lag 1

Nedervetil lag 2 Purmo lag 1 Närpes lag 2 Nedervetil lag 2

Lappfjärd lag 2 Vi Norrifrån lag 1 Lappfjärd lag 1 Närpes lag 2 Vi Norrifrån lag 1

Esse lag 1 Kronoby lag 2 Nygammal lag 2 Milstolpen lag 2 Näspes lag 2 Malax lag 2

Zon 4 Zon 5 Zon 6 Närpes lag 1 Malax lag 2 Vi Norrifrån lag 1

Milstolpen lag 2 Kvevlax lag 2 Milstolpen lag 1 Oravais lag 1 Närpes lag 1

Nygammal lag 1 Vi Norrifrån lag 2 Pedersöre lag 1 Malax lag 2

Nedervetil lag 1 Närpes lag 1 Oravais lag 1 Kvevlax lag 1

Larsmo-Eugmo lag 1Korsholm lag 1 Kronoby lag 1

Zon 7

Kvevlax lag 1

Malax lag 2

Purmo lag 2

Korsholm lag 2

http://osterbotten.spfpension.fi/Site/Data/710/Files/Verksamhetsplan%20och%20budget%202017(1).pdf
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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 måndagen 30.1.2017 kl 13 för 
föreningarna Petalax, Malax, VIPS, Vasanejden, Korsholm och Kvevlax. 

Kursplatsen är Svenska Folkskolans Vänners möteslokal på Handelsesplanaden 
23B. 
Den andra verkstaden hålls i Lappfjärd tisdagen 31.1.2017 kl 10 för föreningarna 

Kaskö, Korsnäs, Övermark, Närpes, PIKT och Lappfjärd. Kursplats är 
Lantbruksbyrån i Lappfjärd, Nybrovägen 3. 

Meddela er förenings deltagande, högst 2 per förening, till kansliet i Vasa senast 
fredagen 20.1.2017.  
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 
Danilesson, tfn 020 728 8814 eller e-post asa.danielsson@spfpension.fi. 
Datum för verkstäderna norr om Vasa återkommer vi med senare. 

 
 

WASA TEATERS MATINÉFÖRESTÄLLNING 17.2.2017 
 
Wasa Teater ordnar tillsammans med SPF Österbotten en matinéföreställning av 

pjäsen ”Pleppo två! – Vi mårar åpå!”.  

Ted och Kaj är äntligen tillbaka på Wasa Teater med en välskapt humorbaby! PLEPPO 
TVÅ!– Vi mårar åpå! är en ohämmad tvåmansshow med Svenskfinlands favoritduo! 
Uppföljaren till succéföreställningen Pleppo LIVE! bjuder på otyglad fullblodshumor när 
den är som allra häst – i-ha-haa! Från hejmtraktens kafferum och kyrksalar via 
storstadens hysteri och ända ut i rymden – PLEPPO TVÅ! är en sprakande samling 
nyskrivna sketcher i oefterhärmlig pleppoanda, med nya original och välbekanta 
karaktärer. 

Föreställningen är fredagen 17 februari klockan 14.00. Pris per person är 26€ 

(normalt pensionärspris 28€). SPF Österbotten har 222 platser reserverade till 
föreställningen 

BINDANDE anmälningar till undertecknad senast måndagen 23 januari 2017 
klockan 12. Varje förening är tvungen att lösa ut alla bokade biljetter. 
Bokningarna tas emot i den ordning de kommer.  

 
 
INFÖR KOMMUNALVALET 2017 

 
Kommunalvalet förrättas söndagen den 9 april 2017. Förhandsröstningen pågår 

29 mars till 4 april. 
SPF Österbotten vill uppmärksamma sina medlemsföreningar om kommunalvalet 
och uppmanar dem att aktivera sig. I kommunalvalet kan föreningarna påverka 

många aktuella frågor.   

mailto:asa.danielsson@spfpension.fi
http://www.wasateater.fi/feature/pleppo-tva/
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I kommunalvalet röstar väljarna fram beslutsfattare för de följande fyra åren. 
Därför vore det viktigt att pensionärsföreningarna aktiverar sig med tanke på den 

lokala intressebevakningen. 
Några punkter som det är värt att tänka på för pensionärsföreningarna inför 
valet: 

 Svenska pensionärsförbundet är partipolitiskt obundet. 

 I kommuner/städer med flera pensionärsföreningar rekommenderas 

samarbete mellan föreningarna i fråga om aktiviteter inför kommunalvalet. 

 Föreningen kan skriva ett kommunalpolitiskt valprogram där 

pensionärernas intressen speciellt ingår. Varje förening själv bestämmer 
vilka frågor som är aktuella just på sin ort. Valprogrammet kan 

distribueras till alla kandidater i kommunen. 

 Föreningen kan ordna valträffar/valdebatter med inbjudna kandidater från 

alla partier (åtminstone partier med svenskspråliga kandidater). Under 
valdebatten kan valprogrammet presenteras. En debattledare leder 

debatten och förberedda frågor bör finnas. 

 Föreningarna kan skriva insändare i dagspressen inför valet. 

 Representanter för föreningarna kan delta i av andra arrangerade 
valdebatter och valmöten. 

 
 
AKTUELLT 
1.12.2016 Seminariet Det goda åldrandet – vårdmodeller i förändring.  >> Läs mera 
16.12.2016 Regionstyrelsemöte; träff med Anders Östergård, direktör för ansvarsområdet för trafik och 

infrastruktur vid Södra Österbottens NTM-central 
januari.2017 Regionstyrelsemöte: träff med svensk- och tvåspråkiga riksdagsmän från Österbottens valdistrikt 
25.1.2017 Sinnen och kommunikation, Vasa 
30.1.2017 Registerverkstad i Vasa  >> Läs mera 
31.1.2017 Registerverkstad i Lappfjärd  >> Läs mera 
31.1.2017 Sista inlämningsdag för ansökan om bidrag från Förbundspaketet  >> Läs mera  >> Ansökningsblankett 
31.1.2017 Sista inlämningsdag för ansökan om bidrag från Stiftelsen  >> Läs mera  >> Ansökningsblankett 
17.2.2017 Wasa Teater, matinéförställning Pleppo två!   >> Läs mera 

 
 

Fridfull adventstid 
Patrick Ragnäs 

ombudsman 

 

https://detgodaaldrandet.wordpress.com/om-2/
http://osterbotten.spfpension.fi/kalender/view-47737-58075
http://osterbotten.spfpension.fi/kalender/view-47737-58076
http://spfpension.fi/medlemmar/blanketter/
http://spfpension.fi/Site/Data/237/Files/ForbundspaketetSPF2017(1).pdf
http://spfstiftelsen.fi/start/ansokningar/
http://spfstiftelsen.fi/Site/Data/1264/Files/Ansoekningsblankett.doc.docx
http://osterbotten.spfpension.fi/kalender/view-47737-57773

