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Till föreningarna 

 

CIRKULÄR 14/2013   Vasa 13.12.2013 

 

 

INSPIRATIONSDAG 5.2.2014 

Förbundets ledarkonferens 2014 går under benämningen Inspirationsdag, och hålls 

5.2.2014 på UKK-institutet i Tammerfors. Dagsprogrammet finns som bilaga till detta 

cirkulär. Inbjudan sänds även senare direkt från kansliet i Helsingfors. 

 

FRÅGESPORTEN 2014 

Frågesportsuttagningen ordnas samtidigt i alla regioner och den Österbottniska 

semifinalen ordnas på Arbetets vänner i Vasa, Formansgatan 14, onsdagen 12.2.2014 

klockan 12. Finalen blir i samband med förbundets vårmöte i Helsingfors den 23 april. 

Reglerna är som förut, tre personers lag och båda könen skall vara representerade. Sista 

anmälningsdag är 1 februari 2014 till undertecknad. 

 

VÄGGTAVLA FÖR ÄLDRERÅDEN 

Förbundets intressebevakningsgrupp har tagit fram en ”väggtavla” till vägledning av 

verksamhet för äldreråden. Väggtavlan har utarbetats av Christel von Martens och finns 

som bilaga till detta cirkulär. Väggtavlan får distribueras till föreningarnas och 

äldrerådens medlemmar. 

 

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. Ansökningstiden för understöd är 1.11.2013 - 

31.1.2014. Ansökningsblanketter kan beställas från kansliet i Helsingfors, telefon 020 

7288810 eller laddas ner från stiftelsens hemsida, 

http://spfstiftelsen.fi/start/ansokningar/ 

 

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM MEDEL FRÅN SVENSKA 

KULTURFONDENS FÖRBUNDSPAKET 2014 

Svenska pensionärsförbundet har i år igen avtalat med Svenska kulturfonden om att 

pensionärsföreningarna ansöker om medel från Svenska kulturfonden genom förbundet, 

det så kallade Förbundspaketet. Ansökningstiden är 1.11.2013–31.1.2014 

(frankeringsdatum gäller). Försenade ansökningar behandlas inte. 

Ansökningen görs elektroniskt på förbundets hemsida 

http://spfpension.fi/kulturfondsmedel eller per post (beställ blankett från förbundets 

kansli) under adress Svenska pensionärsförbundet rf, PB 129, 00101 Helsingfors, märk 

kuvertet ”Ansökan”. 

http://www.spfpension.fi/kulturfondsmedel
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Förbundets styrelse har fastställt följande kriterier för 2014: 

 Verksamhet som ger nya medlemmar 

 Samverkan mellan generationerna 

 Satsning på nyblivna pensionärer 

 Anskaffning av tekniska hjälpmedel 

 Medlemsvård 

Beviljade bidrag redovisas och utbetalning av medel för 2014 förutsätter att tidigare års 

erhållna understöd är redovisade till förbundet. 

För år 2013 erhöll Svenska pensionärsförbundet 25 000 euro av Svenska kulturfonden 

för utdelning till föreningarna. Totalt 39 föreningar sökte om understöd för 41 insatser 

på sammantaget 57 714 euro (34 föreningar ansökte om 70 590 euro året innan). 

Kulturfonden har olika stipendier och understöd som föreningarna kan ansöka om under 

hela året. Notera att man ska ansöka om alla stipendier och understöd på förhand. För 

mer information se Svenska kulturfondens webbplats. 

För närmare information om understöden, vänligen kontakta verksamhetsledare 

Veronica Fellman, e-post veronica.fellman@spfpension.fi eller tfn 020-728 8812. 

 

TEATERRESA TILL MUSIKALEN ”MAMMA MIA!” 19 - 20.12.2014 

SPF Österbotten planerar en teaterresa till musikalen Mamma Mia! På Svenska teatern i 

Helsingfors 19 – 20.12.2014. Närmare information om resan och priset sänds ut så fort 

detaljerna är klara. 

 

RÄTTELSE TILL RESULTAT FRÅN PIDROTURNERINGEN 14.11 

I cirkuläret nr 12/2014 uppgavs fel bronslag i regionens pidroturnering i Oravais. 

Tredjeplatsen kneps av Esse Pensionärsförenings lag 1, och ingen annan. Rätt ska vara 

rätt. 

 

KANSLIERNAS ÖPPETHÅLLNINGSTIDER UNDER JULEN 

SPF:s kanslier är stängda vid jul- och nyårshelgerna enligt följande: 

Helsingfors 23.12 – 29.12.2013 

Åbo 23.12.2013 – 5.1.2014 

Vasa 23.12.2013 – 29.12.2013 

 

Jag vill på samma gång tillönska alla föreningar och medlemmar i 

Österbotten en fridfull julhelg och ett gott nytt år! 

 

Hälsningar 

 

Patrick Ragnäs 

ombudsman  

http://www.kulturfonden.fi/sv/ansokningar/fortlopande/
mailto:veronica.fellman@spfpension.fi

