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Till föreningarna 
 

CIRKULÄR 3/2014   Vasa 26.3.2014 
 

 
 
Kurstillfälle nyvalda ordföranden i Österbotten 

Fredagen 11.4 anordnas en kurs för nyvalda ordförande i Österbotten. Under 
dagen ges information om bland annat: SPF:s organisation; samarbetet mellan 

föreningarna, regionen och förbundet; förbundets och regionens verksamhet samt 
om tidningen God Tid. Alla nyvalda ordföranden i föreningarna i Österbotten är 
välkomna att delta i tillfället som ordnas på Restaurang Fyrklövern 

(Yrkesakademin), adress: Kungsgårdsvägen 30A i Gamla Vasa med start klockan 
12. Tillfället är avgiftsfritt och anmälan om deltagande skall göras senast 
onsdagen 9.4 till undertecknad. >> Läs mera 

 
Regionens vårdag 26.4 i Närpes 

Tid: lördag 26.4 klockan 12. 
Plats: Mosebacke  
Festtalare: fullmäktiges ordförande Mikaela Björklund 

Servering (tomatsoppa), programinslag, kaffe och dans 
Anmälningar om deltagande till egen förening senast 10.4. 
>> Läs mera 

 
Ombudsmannabesök 2014 

Undertecknad planerar gärna in besök i Era föreningar. Vill Ni att jag besöker ett 
styrelsemöte, månadsmöte eller någon annan tillställning så är det upp till Er. 
Föreslå gärna ett datum så kommer jag i mån av möjlighet.  

 
Uppdaterad information om förbundets vårmöte 23.4 

Förbundets vårmöte hålls 23.4 på G18, Georgsgatan 18 i Helsingfors. 
Föreningarna får information om vårmötet från förbundets kansli. Varje förening 
ordnar själv transport till Helsingfors och varje förening står för 

transportkostnaderna för sina egna delegater. OBS! Närmare uppgifter om pris 
och hur man tar sig från t ex tågstationen till G18 kommer direkt från förbundet. 
 

Cirkulären på nätet 
SPF Österbottens cirkulär finns nu även att läsas på förbundets hemsida på 

adressen http://osterbotten.spfpension.fi/cirkular/. Där hittas årets cirkulär 
samt även alla 2013 års cirkulär. 
 

Aktuellt 
29.3.2014        Regionens vårfest i Larsmo  >> Läs mera 

9.4.2014          Regionens vårmöte i Vörå    

http://osterbotten.spfpension.fi/Site/Data/710/Files/Kursdag%20foer%20nya%20foereningsordfoeranden%20i%20Oesterbotten%202014.pdf
http://osterbotten.spfpension.fi/Site/Data/710/Files/Varfest%202014%2C%20Naerpes.pdf
http://osterbotten.spfpension.fi/cirkular/
http://osterbotten.spfpension.fi/Site/Data/710/Files/Varfest%202014%2C%20Larsmo%283%29.pdf
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11.4.2014 Kursdag för nyvalda ordföranden >> Läs mera 

23.4.2014        Förbundets vårmöte i Helsingfors  >> Läs mera 
23–24.4.2014   Skön men skör -kurs på Norrvalla   
25.4.2014        Regionstyrelsemöte. Tema: Träff med Folktingssekreterare  

 Marcus Österlund 
26.4.2014         Regionens vårdag i Närpes  >> Läs mera 

 
 
 

Hälsningar 
 

Patrick Ragnäs 
ombudsman 
e-post: patrick.ragnas@spfpension.fi 

telefon: 020 7288818 
web: osterbotten.spfpension.fi  
 

http://osterbotten.spfpension.fi/Site/Data/710/Files/Kursdag%20foer%20nya%20foereningsordfoeranden%20i%20Oesterbotten%202014.pdf
http://www.spfpension.fi/kalender/view-5498-11341-30766
http://osterbotten.spfpension.fi/Site/Data/710/Files/Varfest%202014%2C%20Naerpes.pdf
mailto:patrick.ragnas@spfpension.fi
http://osterbotten.spfpension.fi/start/

