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Till föreningarna 

 

CIRKULÄR 2/2016   Vasa 22.1.2016 

 

 

 

 

SKRIVARKURSER 

 

Skriver du om din förenings verksamhet i God Tid eller i lokaltidningen? Har du 

svårt att få din text publicerad? God Tids chefredaktör Markus West lär ut några 

enkla knep om hur du skriver en bättre text – en text som blir både publicerad 

och läst. Svenska pensionärsförbundet ordnar 2016 några skrivarkurser för 

föreningarnas skribenter.  

I Österbotten ordnas tre kurstillfällen: 

Måndagen den 7.3 i Jakobstad (Nykarleby, Jeppo, Purmo, Milstolpen, Larsmo-

Eugmo, Terjärv, Nedervetil, Kronoby, Esse, Pedersöre, Pedersöre Norra och Vi 

Norrifrån) 

Tisdagen den 8.3 i Kristinestad (Lappfjärd, PIKT, Närpes, Övermark, Nygammal, 

Korsnäsnejden och Malax) 

Onsdagen den 9.3 i Kvevlax (Korsholm, Kvevlaxnejden, Vörå, Oravais, Munsala, 

VIPS och Vasanejden) 

Dagsprogrammet:  
10.00 Så här skriver vi för God Tid. Några enkla skrivtips och -regler för er som skriver i God Tid. Hur ser en bra 

text ut? Vilka saker ska jag som skribent undvika? 

11.30 Lunch. 

12.30 Så här skriver vi för webben. 

 Hur ska man skriva för att bli publicerad i lokaltidningen? Vem ska man kontakta för att få sin text 

publicerad? 

14.00 Kaffe 

14.30 Så här fotograferar vi för God Tid. 

 En kort skrivövning. 

16.00 Slut 

Exakta kursplatserna är ännu inte fastställda men meddelas senare. Kursledare 

är chefredaktör för God Tid Markus West. Varje förening kan anmäla högst två 

deltagare till kursen. Deltagaravgift 15 euro (inkluderar lunch och kaffe). 

Anmälan senast 12.2 till ombudsmannen. 
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REGIONENS VÅRFEST 17.3 PÅ NORRVALLA I VÖRÅ 

 

SPF Österbotten rf bjuder in till vårfest på Norrvalla i Vörå 

torsdagen den 17 mars med början klockan 13. På 

programmet i år står bl a en lekfull frågesport mellan 

föreningarna i Österbotten. Föreningarna har möjlighet att 

skicka ett lag per förening till frågetävlingen. Laget bör 

bestå av 3 personer och båda könen skall vara 

representerade. Vi förväntar oss att få ett lag från varje 

förening i Österbotten. En arbetsgrupp har tillsatts för 

uppgörande av frågorna bestående av Carita Björne, Stig Forsström och Sven 

Backlund. Om ni har förslag angående frågesporten kan ni kontakta Carita 

Björne, e-post carita.bjorne@gmail.com. Som frågesportledare fungerar Lasse 

Eriksson, som spexar och leder allsång tillsammans med Sven Rosendahl mellan 

varven. Efter frågesporten följer kaffeservering och eftermiddagsdans. 

Tid: torsdag 17.3 kl. 13.00 – c:a 17.00 

Plats: Norrvalla, adress: Vöråvägen 305 i Vörå 

Programinslag, allsång, kaffe med wienerbröd och dans. 

Anmälningar om deltagande görs till egen förening senast fredagen 11.3, varefter 

föreningarna meddelar antalet deltagare till SPF:s kansli i Vasa senast måndagen 

14.3. 

Elsas café vid Norrvalla är öppet och därifrån kan köpas kaffe, öl, cider, läsk, salt 

o sött mm. Restaurang Elsas kök serverar lunch 10.30 – 14.00 á 9,50 euro. 

Grupper bör boka på förhand direkt från Norrvalla, tfn 06 3831052. 

Inträde 15 € (inkl. program, kaffe med wienerbröd och dans). 

Mera information om tillställningen kommer senare bl a på regionens hemsida 

samt i God Tid nr 2, som utkommer 4.3. 

 

 

REGIONENS VÅRMÖTE 

 

SPF Österbottens vårmöte hålls tisdagen den 19.4 i Övermark. Kallelsen bifogas 

detta cirkulär och den kommer även att sändas ut per post till föreningarnas 

ordförande. Föreningarna ombeds meddela sina delegater samt eventuella övriga 

deltagare senast 30.3 till undertecknad, helst per e-post. Möteshandlingar 

kommer att sändas ut senare och då kommer även närmare information om 

dagsprogrammet och transporten.  
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FÖRBUNDETS VÅRMÖTE 

 

Svenska pensionärsförbundets vårmöte hålls måndagen den 25.4.2016 på Åbo 

Akademi i Åbo. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.  

Ytterligare information om vårmötet får ni direkt från kansliet i Helsingfors. 

 

 

 

AKTUELLT 

31.1. Sista inlämningsdagen för ansökan om Svenska kulturfondens understöd till 

föreningarna 

31.1. Sista inlämningsdagen för ansökan om understöd från Stiftelsen 

 för svensk pensionärsverksamhet i Finland 

10.2 Frågesportuttagning i Vasa 

15.2 Förbundets inspirationsdag i Tammerfors 

7.3 Skrivarkurs i Jakobstad 

8.3 Skrivarkurs i Kristinestad 

9.3 Skrivarkurs i Kvevlax/Korsholm 

17.3 Regionens vårfest med frågetävling på Norrvalla i Vörå 

19.4 Regionens vårmöte i Övermark 

25.4 Förbundets vårmöte i Åbo 

 

3.8 Regionens sommardag på Fagerö danspaviljong 

 

 

 

Hälsningar 

 

Patrick Ragnäs 

ombudsman 
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KALLELSE TILL SPF ÖSTERBOTTENS VÅRMÖTE 
 
 
 
 
Medlemsföreningarna inom Svenska pensionärsförbundet i Österbotten r.f. sammankallas till 
stadgeenligt vårmöte tisdagen den 19 april 2016 kl. 12 på UF lokalen i Övermark, adress: 
Smedsvägen 1, Övermark. 
 
SPF Österbotten rf bjuder de befullmäktigade representanterna på lunch kl. 11 på Lutherska 
bönehuset (adress: Vasavägen 1676), alldeles intill UF-lokalen. Fullmakterna tas emot fr.o.m. kl 11 
på UF lokalen. 
 
Till SPF Österbotten rf:s medlemsföreningsmöten har medlemsföreningarna med högst 100 
medlemmar rätt att sända en (1) befullmäktigad representant; 101-200 medlemmar två (2); 201-
400 medlemmar tre (3); 401-600 medlemmar fyra (4); 601-800 medlemmar fem (5) och 
medlemsförening med fler än 800 medlemmar har rätt att sända sex (6) befullmäktigade 
representanter. Varje befullmäktigad representant har en (1) röst. 
 
Vid vårmötet behandlas i stadgarna under § 8 för vårmötet nämnda ärenden.  
 
Möteshandlingar och övrig information om programmet sänds senare. 
 
 
 
Vasa, 22.1.2016  
 
Enligt uppdrag 
 
Patrick Ragnäs 
ombudsman 
 

 

 


