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Till föreningarna 

 
CIRKULÄR 12/2013   Vasa 18.11.2013 

 
 

 

REGIONENS HÖSTMÖTE 
 

SPF Österbotten höll sitt årsmöte i Terjärv 6.11. 73 delegater från 26 föreningar 

fanns representerade på mötet, som hölls i församlingshemmet. 
Henrik Svarfvar från Korsholm omvaldes enhälligt till ordförande för år 2014. 

Även de i tur avgående styrelsemedlemmarna omvaldes. De som valdes för 

perioden 2014-2015 är: Rolf Hägg från Oravais, Johan Träskvik från Lappfjärd 
och Ann-Lis Nykvist från Vasa. Sittande medlemmar för perioden 2013-2014 är 

Sture Häggblom, Närpes, Greta-Lisa Nilsson, Karleby och Knut Brännbacka, 

Pedersöre. 
 

Höstmötet beslöt också att ge följande uttalande: 

”Svenska Pensionärsförbundet i Österbotten, samlat till höstmöte i Terjärv på svenska dagen 6.11, 
påminner om alla finländares rätt till vård och service på sitt eget modersmål. 
Under rådande omständigheter, med stora sparkrav inom statsförvaltning, samkommuner och 
kommuner, bör beslutsfattarna se till att omorganiseringar och inbesparingar beaktar språkliga 
rättigheter. 
Speciellt den äldre befolkningen bör alltid få betjäning och vård på sitt modersmål inom hälso- och 
äldrevård samt i kontakt med alla myndigheter, oberoende av boningsort. 
SPF Österbotten anser också att specialsjukvården alltid skall ordnas så nära patienten som möjligt 
och att områdets Centralsjukhus bör bibehålla sina nuvarande specialiteter.” 
 

 

FÖRBUNDTES HÖSTMÖTE 
 

Förbundets höstmöte hölls i Tammerfors 13.11. Höstmötet valde enhälligt Ole 
Norrback till förbundsordförande för år 2014. Till förbundsstyrelsen omvaldes 

Henrik Svarfvar för perioden 2014-2015. Övriga medlemmar i förbundsstyrelsen 

från Österbotten är Gun Forsman och Per-Erik Ede, dessa valda för perioden 
2013-2014. 

Börje Paro från Korsholms pensionärsförening utsågs till Årets pensionär. I 

motiveringen beskrivs han som "en person som arbetar i det tysta men gör en 

enorm insats för pensionärsföreningen, enskilda pensionärer och även är aktiv i 
andra hjälporganisationer". Paro är Korsholms pensionärsförenings kassör, 

tidningsansvarig och medlem i aktivitetskommittén.  
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RESULTAT FRÅN PIDROTURNERINGEN 14.11 

Lars-Erik Ståhl och Jarl-Gustav Bengs som representerade Korsholms lag 1 for 

iväg med första platsen i årets pidroturnering i Oravais. De vann alla sina 5 spel. 
Andra platsen gick till Närpes lag 2 och tredje platsen till Purmos lag 2.  

18 lag från 10 föreningar ställde upp i turneringen, dessa föreningar var: Oravais 

Pensionärshemsförening, Närpes Pensionärer, Malax Pensionärer, Purmo 
Pensionärer, Nedervetil Pensionärsklubb, Korsholms Pensionärsförening, Esse 

Pensionärsförening, Pensionärsklubben Milstolpen, Kronoby Pensionärer och 

Pensionärsföreningen Nygammalt i Petalax. 
 

 

 

AKTUELLT 
 

12.12 Regionstyrelsemöte, tema: samarbete med Wasaline 
jan. 2014 Regionstyrelsemöte, tema: träff med Österbottniska riksdagsmän 

 

 
 

 

 
Hälsningar 

 

 

Patrick Ragnäs 
ombudsman 
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