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Till föreningarna 
 

CIRKULÄR 5/2014   Vasa 19.5.2014 
 

 
 
Inspirationsdag för föreningarnas ordförande och kassörer 

 
En inspirationsdag riktad till föreningarnas ordförande och kassörer ordnas 

torsdagen 28.8 på Seniorpunkten i Korsholm, adress Niklasvägen 1. I händelse av 
förhinder för ordförande eller kassör går det bra att någon annan ur styrelsen 
deltar, men högst två deltagare per förening. Gästföreläsare under dagen är SPF:s 

verksamhetsledare Veronica Fellman som berättar om aktuella saker om 
förbundet samt Lasse Koivu som föreläser bland annat om hur man skall ansöka 
pengar från olika fonder och bidragsgivare.  

Dagen inleds klockan 9.30 med kaffe och avslutas klockan 15.30. Lunch serveras 
c:a klockan 11.30. Tillfället är avgiftsfritt. 

Förhandsanmälning till dagen med tanke på trakteringen senast torsdag 21.8 
helst per e-post. 
 

 
Smågruppsledarutbildning 
 

Smågruppsledarutbildning ordnas av SPF för nuvarande och speciellt nya 
smågruppsledare bland föreningarnas medlemmar. Målsättningen med kursen är 

att deltagarna skall lära sig om bl.a. gruppdynamik, ansvarsfrågor och hur man 
leder äldre. Målgrupp är nuvarande och speciellt nya smågruppsledare bland 
föreningarnas medlemmar. Kursen genomförs som en endagskurs tisdagen 9.9 på 

Yrkesakademins enhet i Gamla Vasa, Campus Kungsgården, adress 
Kungsgårdsvägen 30. Kursen innehåller bl a följande: 

 Välkomstkaffe 

 Att leda grupper-gruppdynamik 

 Ansvarsfrågor och försäkringar mm 

 Lunch 

 Att leda äldre 

 Hur gör vi i praktiken? 

 Kaffe 

 Hur går vidare? 

Detta är ett riktgivande dagsprogram och innehåller både föreläsningar samt 
mera praktiska övningar. Mera detaljerat kursprogram meddelas senare. 
Föreningarna har möjlighet att skicka höst fyra personer per förening till kursen, 

som är avgiftsfri. 
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Kursen genomförs i samarbete med SFV-Bildning (Svenska studiecentralen) och 

som föreläsare har vidtalats Ann-Sofie Backgren och Stefan Andersson från SFV-
Bildning. 
Förhandsanmälning till kursen bör göras senast måndag 1.9 helst per e-post.  

 
 

Seniorkryssningen 
 
Seniorskeppet ordnas i år 5-7.10. Mera information finns på förbundets hemsida, 

läs här. Förhandsbokningar görs direkt till Friman Resor, telefon 019 2481004, e-
post: info@frimanresor.fi.  

Ett begränsat antal platser finns att bokas med orksterbussen som far från 
Österbotten till Helsingfors, tur och retur. Dessa platser är främst avsedda för de 
sydösterbottniska resenärerna, som har svårt med förbindelsen till 

tågstationerna. Platsantalet är begränsat och jag reserverar platserna i den 
ordning reserveringarna inkommer till kansliet. Priset för busstransporten är 
ännu inte fastslaget. 

 
 

 
Aktuellt 
 

6.8. Regionens sommarfest på Forsby danspaviljong i Pedersöre. 
 >>Läs mera 

18–26.08. Regionens resa till Norge   >>Läs mera 
25.8. Regionstyrelsemöte. Tema: Polisinrättningen i Österbotten. 
28.8. Inspirationsdag för föreningarnas ordförande och kassörer. 

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

5-7.10 Seniorskeppet    >>Läs mera 
 

 
 
Hälsningar 
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