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REGIONENS HÖSTMÖTE I MUNSALA 9.11 

 
Kallelse till Svenska pensionärsförbundet i Österbotten rf:s höstmöte har sänts 

per post till medlemsföreningarnas ordförande 31.8.2016. Höstmötet hålls 9.11 i 
Munsalagården, adress: Öjvägen 7, Munsala. Möteshandlingarna 
(föredragningslista, röstlängd och lista på antal befullmäktigade representanter i 

föreningarna, verksamhetsplan med budget för 2017 samt fullmaktsblankett) 
sänds skilt till föreningarnas ordförande. 

Förhandsanmälan till kansliet, helst per e-post, senast måndagen 2.11 kl 12 för 
lunchen och samtransporten Lappfjärd – Munsala. Busstransporten, som är 
avgiftsfri, gäller endast befullmäktigade ombud. 

  

Busstidtabell (BusWester): 
08:20 Lappfjärd ABC 
08:45 Närpes Teboil 
09:15 Pörtom St1 
09:30 Långåminne 
09:45 Fladan St1 

10:00 Handelsesplanaden 
10:10 Smedsby kulturhuset 
10:20 Kvevlax 
10:30 Tesses café 
11:00 Oravais ABC 

 
 

HÖJDARTALARE BESÖKER NORRVALLA 18.11 

 
SPF Österbotten samarbetar om ett evenemang på Norrvalla fredagen 18 
november. Jan ”SAS-Janne” Carlzon, Joakim Träskelin, Malena ”Malenami” 

Björndahl och ingen mindre än Mark Levengood talar ut om empati, passion 
och lycka i ett framgångsrikt ledarskap. Arbetsvälmåendet sätts allt mera i fokus 

och ekonomiska resultat förknippas med medarbetare som mår bra både i jobbet 
och i vardagen. Hur kan vi förändras som ledare, som medarbetare och som 
människor för att nå också ekonomiskaresultat? Kom med på en fartfylld och 

annorlunda fredag mitt i novembermörkret.   
Medlemmarna i pensionärsföreningarna i Österbotten får 15 % rabatt på 

inträdesbiljetterna till detta tillfälle, mot uppvisande av pensionärskort. Mera om 
tillfället kan läsas i kommande nummer av God Tid, sida 27.  
Reserveringar och förfrågningar: Nina Boström, telefon 0503584371 eller e-post 

nina.bostrom@folkhalsan.fi eller Victor Ohlis, telefon 0503458974 eller e-post 
victor.ohlis@folkhalsan.fi.   >> Läs mera 

  

mailto:nina.bostrom@folkhalsan.fi
mailto:victor.ohlis@folkhalsan.fi
http://www.folkhalsan.fi/Folkhalsan-idrott/Nyheter-Puffar/Inspirations--och-ledarskapsevent-Norrvalla-Ett-ledarskap-i-forandring/
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PIDROTURNERING I ORAVAIS 23.11 
 

Regionens pidroturnering ordnas i år onsdagen 23.11 med 
start klockan 12 i Oravais på Tallåsens samlingslokal. 
Intresserade föreningar kan anmäla högst 2 lag (2 spelare 

per lag), senast fredagen 11.11 klockan 12 till regionens 
kansli, helst per e-post.  

Nytt för i år är att vi samarbetar med SÖU, som ställer upp 
med funktionärer och ledare för tävlingen. Det är Sofia Sundholm och Emilia 
Nord som kommer att hålla i trådarna. Det är samma personer som var med på 

vår kryssning med Wasaline tidigare i höst och drog pidro-turneringen där. 
Enligt reglerna som SÖU har gjort upp, delas de anmälda lagen in i olika zoner, i 

vilka lagen spelar mot varandra. Vinnaren i varje match får 2 poäng, förloraren 0. 
Vinnarna i varje zon går vidare till semifinaler och till slut final.  >> Läs mera 
 

 

STORSAMLING PÅ VASA TORG FÖR VASA CENTRALSJUKHUS 

 

SPF Österbotten samarbetar med övriga organisationer och aktörer om en 

storsamling på Vasa torg lördagen 8.10 kl 12, med avsikt att göra en insats för 

bevarande av Vasa centralsjukhus som ett fullskaligt joursjukhus även i 

framtiden. Annika Lapintie, som är ordförande för riksdagens grundlagsutskott, 

besöker Vasa samma dag och kommer att finnas på torget. Vasa centralsjukhus 

är mycket viktigt speciellt för den svenskspråkiga delen av österbottningarna och 

därför är det viktigt att få ihop så många deltagare som möjligt. Mera information 

om tillfället kommer att skickas ut till föreningarna vartefter vi blir informerade, 

samtidigt som vi rekommenderar er att följa med vad som informeras om tillfället i 

dagstidningarna.  

Sprid gärna denna information i era föreningar och till andra föreningar och 

organisationer som ni samarbetar med. 

 

 

SVENSKA KULTURFONDENS UNDERSTÖD TILL FÖRENINGARNA 

 

Svenska pensionärsförbundet har i år igen avtalat med Svenska kulturfonden om 

att pensionärsföreningarna ansöker om medel från Svenska kulturfonden genom 

förbundet, det så kallade Förbundspaketet. Ansökningstiden är 1.11.2016 – 

31.1.2017 (frankeringsdatum gäller). Försenade ansökningar behandlas inte. 

Ansökningsblanketten finns på förbundets hemsida, 

www.spfpension.fi/blanketter och kan också beställas från förbundets kansli, tfn 

http://osterbotten.spfpension.fi/kalender/view-47737-57305
http://www.spfpension.fi/blanketter
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020-728 8819. Ansökan sänds elektroniskt till kansliet@spfpension.fi eller per 

post under adress Svenska pensionärsförbundet, PB 129, 00101 Helsingfors. 

Förbundets styrelse har fastställt följande kriterier för 2017: 

 Medlemsrekrytering 

 Medlemsvård 

 IT-verksamhet 

 Lokal påverkan och synlighet 

Kulturfonden har olika stipendier och understöd som föreningarna kan ansöka 

om under hela året. För mer information se Svenska kulturfondens hemsida 

www.kulturfonden.fi. 

För närmare information om understöden, vänligen kontakta verksamhetsledare 

Berit Dahlin, e-post berit.dahlin@spfpension.fi eller tfn 020-728 8812. 

 

 

ANSÖK OM UNDERSTÖD FRÅN FÖRBUNDETS STIFTELSE 

 

Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland beviljar understöd för lokal 

och regional verksamhet inom ramen för stiftelsens ändamål. Stiftelsens ändamål 

är att verka för och förbättra samt understödja finlandssvenska pensionärers 

andliga och kroppsliga hälsa och livskvalitet samt trivsel i vardagen. Styrelsen 

har beslutat att ansökningstiden är 1.11.2016 – 31.1.2017. 

Denna gång prioriteras följande ändamål: 

 Uppsökande verksamhet bland pensionärer som inte är medlemmar eller 

aktiva i någon pensionärsförening. 

 Verksamhet som stöder arbetet mot ensamhet och utanförskap. 

 Pensionärerna som resurs. 

Ansökningsblanketten finns på stiftelsens hemsida: 

spfstiftelsen.fi/start/ansokningar/ och kan även beställas av Veronica Biaudet, 

tfn 020 7288882 eller per e-post stiftelseinfo@spfpension.fi.  

Ansökningarna sänds elektroniskt till stiftelsen@spfpension.fi eller per post till 

adress: Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland, PB 129, 00101 

Helsingfors.  

 

 

INFORMATION OM IT-STÖD 

 

Stöd till föreningarna angående bl a föreningarnas hemsidor finns att fås av 

förbundets IT-stödpersoner. För föreningarna från Vörå och norrut fungerar 

Perole Renlund som IT-stödperson och för föreningarna från Kvevlax och söderut 

mailto:kansliet@spfpension.fi
http://www.kulturfonden.fi/
spfstiftelsen.fi/start/ansokningar/
mailto:stiftelseinfo@spfpension.fi
mailto:stiftelsen@spfpension.fi
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fungerar Peter Nyman som stödperson. Detta arrangemang gäller fram till 

årsskiftet. Kontaktuppgifterna till IT-stödpersonerna är: 

Peter Nyman   Perole Renlund 

tfn: 020 7288817   tfn: 0400 161825 

e-post: peter.nyman@spfpension.fi e-post: prenlund@gmail.com  

Länk till IT-stödets webbsida är http://it.spfpension.fi/hem/, där hittar ni mera 

information om förbundets IT verksamhet. 

 

 

AKTUELLT 

10.9–20.11  Gåkampen 2016  >> Läs mera 

2-9.10 De äldres vecka  >> Läs mera 

2.10 Gåfest i Jakobstad  >> Läs mera 

8.10 Gåfest i Vasa  >> Läs mera 

8.10 Storsamling på Vasa torg för Vasa centralsjukhus 

14.10 Wasa Teater, matinéförställning Mor Kurage   >> Läs mera 

15.10 Gåfest i Närpes  >> Läs mera 

24 – 26.10 Förbundets Seniorkryssning   >> Läs mera 

29.10 Kurs i föreningsbokföring (SFV)  >> Läs mera 

9.11 Regionens höstmöte i Munsala  >> Läs mera 

18.11 Höjdartalare i Norrvalla  >> Läs mera 

16 – 19.11 Fantomen på Operan, Stockholm   >> Läs mera 

23.11 Pidroturnering  >> Läs mera 

24.11 Förbundets höstmöte i Tammerfors   >> Läs mera 

 

 

 

Hälsningar 

 

Patrick Ragnäs 

ombudsman 

 

 

 

mailto:peter.nyman@spfpension.fi
mailto:prenlund@gmail.com
http://it.spfpension.fi/hem/
http://www.gakampen.fi/
http://www.vtkl.fi/document/1/2159/74d9a50/RU_vanhustenviikonlehti_2016_netti_indd.pdf
http://osterbotten.spfpension.fi/kalender/view-47737-54815
http://osterbotten.spfpension.fi/kalender/view-47737-54816
http://www.wasateater.fi/features/mor-kurage-och-hennes-barn/
file:///C:/Users/patrag/Dropbox/Cirkulär/2016/osterbotten.spfpension.fi/kalender/view-47737-54817
http://www.spfpension.fi/kalender/view-5498-51418
http://www.sfv.fi/sv/evenemang/view-104462-56525
http://osterbotten.spfpension.fi/kalender/view-47737-55407
http://www.folkhalsan.fi/Folkhalsan-idrott/Nyheter-Puffar/Inspirations--och-ledarskapsevent-Norrvalla-Ett-ledarskap-i-forandring/
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