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Till föreningarna 
 

CIRKULÄR 4/2014   Vasa 29.4.2014 
 

 
 
Vårmötet hölls i Vörå 

 
Förbundets vårmöte hölls 9.4 på Norrvalla i Vörå. Efter drygt 40 år som 

oregistrerad förening blir nu den österbottniska regionen inom Svenska 
pensionärsförbundet en registrerad förening med namnet Svenska 
pensionärsförbundet i Österbotten r.f., förkortat SPF Österbotten r.f. 

De 68 närvarande delegaterna från 24 föreningar godkände enhälligt registrering 
samt de av Patent- och registerstyrelsen förhandsgranskade stadgarna. 
Registreringen innebär ingen praktisk förändring i förhållandet mellan SPF och 

Österbotten, det österbottniska förbundet blir enligt stadgarna understödande 
medlem i Svenska pensionärsförbundet. 

Vårmötet godkände även verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2013, som 
kan laddas ner här: Verksamhetsberättelse och bokslut 2013. 
 

 
Sommardagen 6.8 på Forsby danspaviljong i Pedersöre. 
 

Dagsprogrammet för sommardagen är klar. 
Dagen börjar med lunchbuffé med start kl 

11.00. Menyn består av kalops, mos, grönsallad 
och dressing, bröd, smör, mjölk och svagdricka 
samt efterrätt. 

Programmet börjar klockan 13.00. Festtalare är 
Folktingets ordförande Christina Gestrin. I 

programmet uppträder den mycket populära 
humorgruppen KAJ. Sång och musik blir det 
även av dansbandet Sirocco samt av 

Jakobstads Damkör och Oldboyskören. 
Efter programmet är det dags för kaffe med 
bakelse.  

Dans till tonerna av dansorkestern Sirocco 
börjar c:a klockan 15. 

Alternativprogrammet till dansen i år är en 
utflykt till Fagerbacka fäboställe c:a klockan 
15.15. Guidning ordnas med lokala guider.  

Besöket och transporten är avgiftsfri. 
Inträdesbiljetterna till sommarfesten kostar 30 

euro per person med lunch och 15 euro per 

http://osterbotten.spfpension.fi/Site/Data/710/Files/SPF%20Oesterbotten%20verksamhetsberaettelse%20och%20bokslut%202013.pdf
http://www.museiportalosterbotten.fi/museum-a-o/museum/2-fagerbacka-fabostalle
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person utan lunch. Kaffe ingår i båda inträdesbiljetterna. Mera detaljerat 

dagsprogram kommer att publiceras på SPF Österbottens hemsida senare. Resan 
till och från Forsby ingår inte i priset utan föreningarna ordnar själva med 
eventuell gemensam transport. 

Föreningarna tar emot förhandsanmälningar från sina medlemmar till 
sommarfesten senast fredagen 25 juli. Föreningarna skall anmäla 

deltagarantalet, det vill säga hur många som äter lunch och hur många som 
endast kommer till programmet och kaffet, till regionkansliet senast måndagen 
28 juli klockan 12, helst per e-post. 

 
 

Regionens endags höstresa till Ikalis 17.9 
 
Regionens höstresa kommer i gå till Ikalis Badhotell onsdagen 17 september. 

Bussarna anländer c:a kl 11-11.30 och då  serveras det lunch i Maininki salen 
från ett rikt buffébord.  
Efter lunchen c:a klockan 12.30 börjar själva programdelen som består av 

underhållning av unga lokala förmågor från Ikalis. Gästtalare i år är 
kommissarie Kjell Nylund från Polisyrkeshögskolan i Tammerfors som talar 

bland annat om säkerhet för seniorer i dagens samhälle. 
Efter programmet serveras det kaffe med tilltugg i Maininki salen och på 
badgatan. Eftermiddagsdansen startas c:a klockan 14.30.  Som 

alternativprogram till dansen erbjuds en guidad rundtur i Ikalis med omnejd, 
kyrkan samt det nya handelscentret Komppi med fabriksbutiker. Hemfärd c:a 

17.30. Mera detaljerat dagsprogram kommer att publiceras på SPF Österbottens 
hemsida senare. 
Priset per deltagare är 60€, och detta inkluderar allt. Busstransporten 

koordineras och bokas från kansliet i Vasa av undertecknad och en reseledare 
utses skilt för varje buss. Förhandsanmälningarna görs till den egna föreningen 
och till kansliet vill vi ha anmälningarna senast fredagen 5 september, helst per 

e-post. 
 

 
Wasa Teaters matinéföreställning 21.11.2014 
 

Wasa Teater ordnar tillsammans med SPF 
Österbotten en matinéföreställning av 
"Folkets Dagblad" fredagen 21 november 

klockan 14.00. Pris per person är 23 € 
(normalt pensionärspris 28€). 

Föreningarna får 1 (en) fribiljett för var 25:e 
köpt biljett (50 biljetter 2 osv). BINDANDE 
anmälningar till undertecknad senast 

måndagen 9.11 klockan 16. Varje förening är 

http://www.hotellimaailma.fi/hotellit/ikaalinen/rantasipi-ikaalisten-kylpyla?gclid=CP2s5dfChb4CFUINcwodPrEAkw
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tvungen att lösa ut alla bokade biljetter. Bokningarna tas emot i den ordning de 

kommer. Över hälften av salen är till dags dato bokad. Wasa Teater har 
beredskap att lägga till en ytterligare matinéföreställning i slutet på november 
ifall intresset visar sig vara stort. 

 
 

Resultat från reseenkäten 
 
Resultaten från reseenkäten 2014 har presenterats på SPF Österbottens 

resekoordinatorträffar 4.3 i Pedersöre och 11.3 i Malax. En sammanställning av 
svaren som gjorts regionordförande Henrik Svarfvar finns att ladda ner här: 

Sammandrag av svaren på reseenkäten 2014. 
 
 

Aktuellt 
 
6.8. Regionens sommarfest på Forsby danspaviljong i Pedersöre. 

18–26.08. Regionens resa till Norge >>Läs mera 
25.8. Regionstyrelsemöte. Tema: Polisinrättningen i Österbotten. 

28.8. Inspirationsdag för föreningarnas ordförande och kassörer. 
2-8.9. Regionens resa till Skottland >>Läs mera 
9-15.9. Regionens resa till Tjeckien >>Läs mera 

17.9. Regionens endags höstresa till Ikalis Badhotell 
18.9. Starka äldreråd -seminarium i Karleby (på finska) >>Läs mera 

 
 
 

 
 

Glad Valborg!  

 
Patrick Ragnäs 

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

web: osterbotten.spfpension.fi  
 

http://osterbotten.spfpension.fi/Site/Data/710/Files/Sammandrag%20av%20svaren%20pa%20reseenkaeten%202014.pdf
http://osterbotten.spfpension.fi/Site/Data/710/Files/Norge%20foer%20utskick%204_2_2014%281%29.pdf
http://osterbotten.spfpension.fi/Site/Data/710/Files/Skottland%202014%20foer%20utskick%204_2_2014.pdf
http://osterbotten.spfpension.fi/Site/Data/710/Files/Tjeckien%20foer%20utskick%204_2_2014.pdf
http://www.eetury.fi/eetun_tunnus/seminaarit/view-70248-10759-33513
mailto:patrick.ragnas@spfpension.fi
http://osterbotten.spfpension.fi/start/

