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Till föreningarna 
 

CIRKULÄR 2/2017   Vasa 13.2.2017 

 
KVARKENS PENSIONÄRSPARLAMENT 18-19 MAJ 2017 
SPF Österbotten och SPF Seniorerna Västerbotten planerar tillsammans ett gemensamt 
seminarium som går under namnet Kvarkens pensionärsparlament. 
Syftet med pensionärsparlamentet är att representanter från de olika medlemasföreningarna kan 
träffas och utbyta erfarenheter och informera varandra om olika verksamhetsformer. Meningen är 
att det skall bli ett årligen återkommande evenemang.  

Det första parlamentet hålls i Lycksele i Sverige 18 – 19 
maj. Två representanter från varje pensionärsförening i 
Österbotten och Västerbotten inbjuds. På agendan står 
bland annat diskussion om hur äldreomsorgen är ordnad 
i de bägge länderna, information om 
pensionärsföreningsverksamheten samt att skapa 
konkreta samarbetsytor direkt mellan de olika 
föreningarna. Närmare program presenteras senare. 
Inför pensionärsparlamentet vill vi att föreningarna 
svara på ett frågeformulär. Formuläret ifylls elektroniskt 
på regionens hemsida, >> gå till FRÅGEFORMULÄR. 
Svara senast 28 februari 2017! 
Om någon förening vill fylla i frågorna på papper, 

vänligen ta kontakt med undertecknad. 
Programupplägget för resan är att vi far med Wasaline torsdagen 18.5 kl 9.00. Ankomst till 
Holmsund kl 12.30 varifrån vi fortsätter med buss till Lycksele dit vi anländer c:a kl 15.00 varefter 
parlamentet öppnas. På kvällen ordnas gemensamt program. Fredagen 19.5 fortsätter 
parlamentet och avslutas så att vi hinner med Wasalines kvällstur som anländer till Vasa kl 23.30.  
Kostnaderna för deltagandet i parlamentet är ännu oklart, resan ordnas så att allt ingår från och 
med starten i Vasa (båt, buss, övernattning, måltider, kvällsprogram) och priset kommer att vara 
mycket överkomligt för alla föreningar. Vi återkommer med mera detaljerat program och slutliga 
kostnader så fort som möjligt. 
 
VINTERLEDIGT 
Ombudsmannen har vinterledigt under vecka nio. Vid brådskande ärenden vänligen kontakta 
kansliet i Helsingfors. 
 
AKTUELLT 
15.2 Frågesportuttagning 2017  >> Läs mera 
17.2 Wasa Teater, matinéförställning Pleppo två!   >> Läs mera 
7.3 Registerverkstad i Karleby  >> Läs mera 
7.3 Registerverkstad i Nykarleby  >> Läs mera 
 

Vinterhälsningar  Patrick Ragnäs, ombudsman 
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