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Till föreningarna 
 

CIRKULÄR 6/2017    Vasa 30.5.2017 

 
 
SOMMARDAGEN 2017 

Onsdagen 2.8 ordnas SPF Österbottens sommardag 

på Åminne folkpark, adress: Paviljongvägen 21, 

Malax. Upplägget för dagen går i traditionell stil, med 

lunch, program, dans och utflyktsprogram. 

Dagen börjar klockan 11 med lunch. Till lunchen 

serveras mixad grönsallad med fetaost & rostade 

frön, coleslawsallad. Mustig köttgryta med rotsaker, 

saltgurka och smetana, potatisgratäng. Smör och 

bröd. Jordgubbs- & rabarbermums. 

I programmet som börjar klockan 13 deltar bland annat Freddi 

”Superhurri” Smulter och Sofie Lundell. En av dagens absoluta höjdpunkter blir ett uppträdande av 

en kammarensemble från Musikfestspelen Korsholm. Bellevue-kvartetten består av Elias Trygg, 

flöjt, Jani Helander, cello, Martti Laivuori, cello, Anu Rautakoski, piano samt kompositör Pekka 

Koivisto. De framför musik av bl.a. Chopin, Rachmaninov och Koivisto.  

Festtalare i år är europaparlamentariker Nils Thorvalds. 

Eftermiddagsdans till tonerna av dansbandet Jonzons börjar c:a klockan 15. 

Alternativprogram till dansen blir allsång med Allsångspatrullen på 

Brinkens Museum, dit det ordnas busstransport. 

Inträdesbiljetterna till sommarfesten kostar 35 euro per person med lunch och 20 euro per person 

utan lunch. Kaffe eller te med bulle ingår i båda inträdesbiljetterna. 

Resan till och från Åminne ingår inte i priset utan föreningarna ordnar 

själva med eventuell gemensam transport. Föreningarna tar emot 

förhandsanmälningar från sina medlemmar till 

sommarfesten senast 16 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 17 juli klockan 12, >> anmäl här. 

 

http://osterbotten.spfpension.fi/kalender/view-47737-59003
http://osterbotten.spfpension.fi/kalender/view-47737-59003
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KURS I ATT SKRIVA PÅ FÖRENINGENS WEBBSIDA 

Kursen riktar sig till i första hand till de föreningar som gjort litet eller ingenting med sin webbplats 

(hemsida). Kursdragare är God Tids chefredaktör Markus West. Målsättningen med kursen är att 

skriva och publicera text på pensionärsföreningens webbsida. 

I Österbotten ordnas 3 kurstillfällen: 

 29.8 i Nedervetil >> Läs mera (föreningarna Vi Norrifrån, Nedervetil, Terjärv, Kronoby, Larsmo-Eugmo, 

Esse, Pedersöre, Milstolpen)  

 6.9 i Kaskö >> Läs mera (föreningarna Malax, Nygammal, Korsnäs, Övermark, Närpes, Kaskö, PIKT, 

Lappfjärd) 

 7.9 i Vörå >> Läs mera (föreningarna Jeppo, Korsholm, Kvevlax, Munsala, Nykarleby, Oravais, VIPS, 

Vasanejden, Vörå) 

Anmälan till undertecknad, tfn 0207288818 eller e-post patrick.ragnas@spfpension.fi, senast en 

månad före kurstillfället, högst två deltagare per förening. 

 

 

SPF ÖSTERBOTTENS RESOR 2017 
Det finns lediga platser på våra kommande resor; Teaterresa Okänd soldat 28 - 30.6.2017, Höga 
kusten 13 - 18.8.2017 och Polen med Warszawa och Krakow 30.8 - 4.9.2017. Marknadsför gärna 
resorna åt era medlemmar. Mera information om resorna finns på regionens webbsida. >> Läs mera  
 
 
INSPIRATIONSDAG FÖR ORDFÖRANDE OCH KASSÖRER 24.8 
En inspirationsdag med temat ”Bokföringsprogram och verksamhetsgranskning” riktad till 
föreningarnas ordförande och kassörer ordnas torsdagen 24.8 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 bl a Stefan 
Andersson som är ekonomiansvarig på Svenska Folkskolans Vänner. Han berättar om 
bokföringsprogrammet Fortnox, som är gratis för alla föreningar, och om verksamhetsgranskning 
och verksamhetsgranskningsberättelsen.  
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 måndag 
14.8, >> anmäl här. 
 
 
  

http://osterbotten.spfpension.fi/kalender/view-47737-63892
http://osterbotten.spfpension.fi/kalender/view-47737-63899
http://osterbotten.spfpension.fi/kalender/view-47737-63897
http://osterbotten.spfpension.fi/resor/
http://osterbotten.spfpension.fi/resor/
http://osterbotten.spfpension.fi/kalender/view-47737-63398
http://osterbotten.spfpension.fi/kalender/view-47737-63398
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OMBUDSMANNENS SEMESTER 
Undertecknad kommer att vara på semester 29.6–19.7. 
 
 
AKTUELLT 
1.6   Introduktionsdag för nyvalda ordföranden  >> Läs mera 
28.6  Bouleturnering   >> Läs mera 
28-30.6  Teaterresa ”Okänd soldat” på Harparskogens friluftsteater   >> Läs mera 
2.8  Sommarfest, Åminne folkpark  >> Läs mera 
13-16.8  Resa till Höga kusten   >> Läs mera 
23.8  Förbundets boulemästerskap i Mariehamn  >> Läs mera 
24.8  Inspirationsdag för ordförande och kassörer   >> Läs mera 
29.8 Kurs i Nedervetil; Att skriva på föreningens webbsida  >> Läs mera 
 (Vi Norrifrån, Nedervetil, Terjärv, Kronoby, Larsmo-Eugmo, Esse, Pedersöre, Milstolpen) 

30.8–4.9  Resa till Polen med Warszawa och Krakow   >> Läs mera 
6.9  Kurs i Kaskö; Att skriva på föreningens webbsida  >> Läs mera 
  (Malax, Nygammal, Korsnäs, Övermark, Närpes, Kaskö, PIKT, Lappfjärd) 

7.9  Kurs i Vörå: Att skriva på föreningens webbsida  >> Läs mera 
  (Jeppo, Korsholm, Kvevlax, Munsala, Nykarleby, Oravais, VIPS, Vasanejden, Vörå) 

22.9  Höstkryssning med Wasaline och Arja Saijonmaa  >> Läs mera 

 
 

Trevlig sommar! 
Patrick Ragnäs, ombudsman 

 
 

 
Yttergrund, juli 2016 
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