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Till föreningarna 

 

CIRKULÄR 7/2015   Vasa 7.8.2015 

 
 
 

Här kommer höstsäsongens första cirkulär. Saker som är med här är till stor del 
upprepningar från det senaste cirkuläret, men det kanske är på sin plats med en 
liten uppdatering såhär efter sommaruppehållet. 

 
 

INSPIRATIONSDAG FÖR ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE 27.8 
En inspirationsdag med temat ”Medlemsrekrytering” riktad till föreningarnas 
ordförande och sekreterare ordnas torsdagen 27.8 på Seniorpunkten i Korsholm, 

adress Niklasvägen 1. I händelse av förhinder för ordförande eller sekreterare går 
det bra att någon annan ur styrelsen deltar, men högst två deltagare 

per förening. Gästföreläsare under dagen är Sebastian Gripenberg från 
SFV Bildning. Han föreläser om upprätthållande av medlemsregister 
samt skötseln av medlemsregistret, dessutom tangerar han ämnet 

medlemsvård. Med på inspirationsdagen är också regionordförande 
Henrik Svarfvar och organisationskommitténs ordförande Paul 
Lindell.  

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 20.8 per e-post. 
 

REGIONENS ENDAGS HÖSTRESA TILL HÄRMÄ SPA 17.9 

Regionens höstresa kommer i gå till Härmä Spa torsdagen 17 september. 
Bussarna anländer c:a kl 11.30–12.00 och dagen börjar med buffélunch.  

Efter lunchen c:a klockan 13.30 börjar själva 
programdelen som består av unga studerande 
vin Härmänmaan Musiikkiopisto. Gästtalare i år 

är Radio Vega och X3M:s programchef Kaj 
Backman från YLE som samtalar med oss bland 
annat om musikutbudet på radiokanalerna.  

Efter programmet kaffeservering och 
eftermiddagsdansen startar c:a klockan 15.00.  

Som alternativprogram till dansen erbjuds en 
guidad rundtur i med Kauhavan Oppaat. 

Hemfärd c:a 17.30. Mera detaljerat dagsprogram kommer att publiceras på 

SPF Österbottens hemsida. Möjlighet att besöka Spa-avdelningen finns också på 
egen bekostnad. 

Sebastian 

Gripenberg 

Kaj Backman 

http://www.harmankuntokeskus.fi/
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Priset per deltagare är 60€, och detta inkluderar allt, förutom eventuellt besök på 
Spa-avdelningen. 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 4 september kl 14, helst per e-post. 

 
 

WASA TEATERS MATINÉFÖRESTÄLLNING 12.11.2015 
Wasa Teater ordnar tillsammans med SPF Österbotten en matinéföreställning av 
pjäsen ”Tre systrar och en berättelse” som baserar sig på Lars Sunds senaste 

roman.   

Jakobstad 1948. Det lokala amatörteatersällskapet beslutar sig för en djärv satsning, man ska sätta 

upp Anton Tjechovs pjäs Tre systrar. 

En tragedi drabbar teaterensemblen minuterna innan ridån går upp. Det som sker kommer att kasta sin 

skugga över huvudrollsinnehavarna Ulla-Majs, Margits och Iris fortsatta liv. Årtionden senare återförenas de 

och försöker förstå vad som hänt. 

Pjäsens handling tar sin början i den karga efterkrigstiden, med varubrist, ransonering och osäkra 

framtidsutsikter. Vi får möta tre kvinnor och deras drömmar, förhoppningar, kärlek, äktenskap och 

besvikelser. Berättelsen utspelas mot bakgrund av ett Finland som gör sitt bästa för att förtränga kriget och 

bygga upp ett välfärdssamhälle 

Föreställningen är torsdagen 12 november 
klockan 13.00. Pris per person är 25€ 

(normalt pensionärspris 28€). 
Föreningarna får 1 (en) fribiljett för var 25:e 
köpt biljett (50 biljetter 2 osv). BINDANDE 

anmälningar till undertecknad senast 
måndagen 12.10 klockan 12. Varje förening 
är tvungen att lösa ut alla bokade biljetter. 

Bokningarna tas emot i den ordning de 
kommer. Wasa Teater har beredskap att 

lägga till en ytterligare matinéföreställning i 
samarbete med SPF ifall intresset visar sig vara stort. 
 

 
OMBUDSMANNEN BESÖKER FÖRENINGARNAS STYRELSER 

Undertecknad kommer att besöka föreningarnas styrelser under hösten och 

vintern. Jag tar kontakt och kommer överens om en tidpunkt som passar. Ni kan 

också själva kontakta mig och föreslå ett datum så ser vi hur vi får kalendrarna 

att passa. 
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AKTUELLT 

27.8 Inspirationsdag för ordförande och sekreterare 
17.9 Regionens endags höstresa till Härmä Spa 
28.9 Friskvårdsdag på Botniahallen 
10.11 Regionens höstmöte i Kronoby 
12.11 Wasa Teaters matinéföreställning ”Tre systrar och en berättelse”   >> Läs mera 
25.11 Förbundets höstmöte i Tammerfors 

 

 

 

Hälsningar 

 

Patrick Ragnäs 

ombudsman 

http://www.wasateater.fi/?hwr_features=tre-systrar-och-en-berattelse

