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Till föreningarna 

 

CIRKULÄR 3/2013   Vasa 25.4.2013 
 

 

Vårmötet i Korsnäs 27.3 
 
SPF Österbotten höll sitt höstmöte i Korsnäs 27.3. Hela 77 av 81 delegater från 
27 av 28 föreningar mötte upp, vilket torde vara nära på rekord i antalet delegater 

och föreningar. Vårmötet fastställde regionens verksamhetsberättelse och bokslut 
för år 2012. Utöver de stadgeenliga ärendena behandlades två extra ärenden. Det 

ena var ett uttalande från mötet som godkändes och lyder enligt följande: 
”Den av regeringen aviserade förändringen av social- och hälsovårdstjänsternas organisering bör 

genomföras så att den äldre befolkningens rättigheter beaktas. 

Reformen får inte innebära att pensionärernas tillgång till hälsovårdstjänster, och avstånden till dessa 

försämras. Omorganiseringens målsättning bör utgå från att både hälsovårds- och sociala tjänsters 

tillgänglighet förbättras och att konsekvensutredningar om tillgängligheten alltid görs före beslut fattas. 

Reformen får heller inte innebära försämrad svenskspråkig service utan genomföras så, att det undantag 

som regeringen gett möjlighet till med hänsyn till språket, fullföljs.” 

Det andra ärendet var frågan om utbildning av äldrerådens medlemmar i de 
Österbottniska kommunerna. Vårmötet gav regionens styrelse i uppdrag att 
utreda vilka resurser det finns regionalt till skolning av äldreråden. 

 
 

Regionens 40 års jubileumssommarfest på Fagerö danspaviljong i 
Närpes onsdagen 7 augusti 
 
Sommardagen ordnas den första onsdagen i augusti. Trots att detaljprogrammet 

ännu inte är slutligt spikat, så hoppas vi på en aktiv marknadsföring av dagen i 
föreningarna redan nu.  

Dagen börjar med lunchbuffé från kl 11.00. Menyn består av helstekt grisfilé, sås 
och kokt potatis, 2 olika sallader, matdryck (svagdricka, mjölk, vatten) samt bröd 
och smör. Till efterrätt serveras jordgubbskräm med vispgrädde.  

Programmet börjar klockan 13.00. Efter programmet är det dags för kaffe med 
bakelse.  
Dansen till tonerna av Stig Snickars och Charles Plogman med orkester börjar c:a 

klockan 15. 
Alternativprogrammet i år är en exkursion till Frank Mangs center i Pjelax c:a 

klockan 15.15 – 17.30. Mera information om utflyktsmålet finns på sidan 
www.frankmangscenter.fi.   
Inträdesbiljetterna till sommarfesten kostar 30 € per person med lunch och 

kaffebiljetten 15 € per person. Resan till och från Fagerö ingår inte i priset utan 
föreningarna ordnar själva med eventuell gemensam transport. 

http://www.frankmangscenter.fi/
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Föreningarna tar emot förhandsanmälningar från sina medlemmar till 
sommarfesten senast tisdagen 30.7. Föreningarna skall anmäla deltagarantalet 

till regionkansliet senast onsdagen 31.7 klockan 12, helst per e-post men det går 
också bra via telefon.  
Information om festprogrammet kommer så fort det har fastslagits. 

 
 

Regionens endags höstresa  
 
Regionens höstresa planeras till torsdagen 5.9. Resmålet är ännu inte bestämt, 
Umeå alternativet har fallit bort på grund av priset. Vi återkommer till höstresan 

så fort destinationen är fastställd. 
 
 

Förslag till stadgar för SPF Österbotten 
 
Arbetsgruppen har gett sitt förslag till stadgar till regionens styrelse, som på sitt 

möte 23.4 beslöt sända förslaget till de östebottniska föreningarna för utlåtande. 
Föreningarnas utlåtanden skall vara regionstyrelsen till handa senast 31.8.2013. 
Stadgeförslaget sänds till varje förening separat per post. Eventuell registrering av 

regionen sker på vårmötet 2014.  
 
 

Skrivtävling i samband med Svenska pensionärsförbundets region 
Österbottens 40-års jubileum. 
 
Påminner om att det ännu är möjligt att delta i skrivtävlingen som jag 

informerade om i cirkulär nr 2. Flera tävlingsbidrag har kommit in men ännu 
hinner man med. Marknadsför gärna tävlingen som ju har fina priser. 
 

 
 
Vårhälsningar 

 
Patrick Ragnäs 

ombudsman 
e-post: patrick.ragnas@spfpension.fi 
telefon: 020 7288818 

web: osterbotten.spfpension.fi  
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