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Till föreningarna 
 

CIRKULÄR 4/2017    Vasa 29.3.2017 

 
 
 
 
KVARKENS PENSIONÄRSPARLAMENT 18–19 maj 2017 
 
18-19 maj 2017 ordnas Kvarkens pensionärsparlament i Lycksele i Västerbotten. Parlamentet är ett 
gränsregionalt samarbete mellan SPF Österbotten och SPF Seniorerna Västerbottendistriktet.  
Syftet med parlamentet är i första hand att utveckla kontakter och relationer mellan alla våra 56 
föreningar på var sida om Kvarken, 26 i Österbotten och 30 i Västerbotten. Samtidigt får vi ett 
värdefullt erfarenhetsutbyte av våra föreningars verksamhet, vi kan informera varandra om aktuella 
frågor kring äldreomsorgen i respektive land. Därtill är det meningen att vi kan utveckla nya 
samarbetsformer direkt mellan föreningarna. 
Bifogat finns en inbjudan från Sverige. Vi räknar med att alla 26 föreningar sänder två representanter 
till parlamentet. Priset blir 75 euro per person (tillägg för enkelrum 35 euro). Anmälan till 
parlamentet görs enklast genom att fylla i representanternas namn och övriga uppgifter i 
anmälningsformuläret på vår webbsida. Anmälningarna måste vi ha oss tillhanda senast 18.4. I 
deltagaravgiften ingår busstransport, båtbiljetter inkl. mat ombord tur och retur, hotellövernattning 
i dubbelrum inklusive frukost, kvällsmiddag med program och dans på torsdag kväll, lunch på fredag. 
Föreningarna faktureras deltagaravgiften från regionen. 
I programmet ingår bland annat en så kallad ”speeddejt” mellan föreningarna, där alla föreningar 
skall träffa varandra under några minuter och lära känna varandra. För att göra detta smidigt, vill de 
att varje förening fyller i ett formulär med den viktigaste informationen om sin förening. Fyll i din 
förenings uppgifter här:  
http://osterbotten.spfpension.fi/cirkular/2017/information_om_foreningen/  
Föreningarna i Västerbotten kommer att ha tillhanda samma uppgifter om sin förening. Svaren vill 
vi ha in senast 18.4. Er förenings sammanställning delas ut till era representanter under resan till 
Lycksele.  
Intresset för parlamentet är stort, och vi hoppas att föreningarna skall få ut mycket av samarbetet. 
Meningen är att parlamentet skall bli ett årligen återkommande evenemang. Programmet i Lycksele 
är mycket högklassigt, med bland annat professor Yngve Gustavsson som en av föreläsarna. Från 
Österbottens sida medverkar Korsholms kommuns socialchef Alice Backström, förbundsordförande 
Ole Norrback och ordförande för SPF:s intressebevakningskommitté Pehr Löv i programmet. 
 
>> Inbjudan 

http://osterbotten.spfpension.fi/Site/Data/710/Files/inbjudpensionaersparlament%202017.pdf
http://osterbotten.spfpension.fi/cirkular/2017/anmalning_till_parlament/
http://osterbotten.spfpension.fi/Site/Data/710/Files/Tidtabell%20och%20program.pdf
http://osterbotten.spfpension.fi/cirkular/2017/information_om_foreningen/
http://osterbotten.spfpension.fi/Site/Data/710/Files/inbjudpensionaersparlament%202017.pdf
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>> Anmälningsformulär 
>> Tidtabell och program 
>> Formulär för information om föreningen 
 
Om ni har frågor angående parlamentet eller om ni vill ha hjälp med något, ta kontakt med 
undertecknad. 
 
 
AKTUELLT 
 
6.4 Regionens vårmöte i Närpes  >> Läs mera 
19.4 Vårfest på Norrvalla  >> Läs mera 
18-19.5 Kvarkens pensionärsparlament i Lycksele  >> Läs mera 
2.8 Sommarfest, Åminne folkpark  >> Läs mera 
22.9 Höstkryssning med Wasaline och Arja Saijonmaa  >> Läs mera 
 
 
 
 

Hälsningar          Patrick Ragnäs, ombudsman 
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