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Till föreningarna 
 
CIRKULÄR 9/2014   Vasa 24.10.2014 
 
 
 
Medlemsrekryteringsmöten 
 
Förbundsstyrelsen har startat en medlemsrekryteringskampanj i syfte att öka 
medlemsföreningarnas medlemantal fram till slutet av 2015 med 2000-2200 
medlemmar. För Österbottens del skulle detta betyda en ökning av medlemmarna med 

c:a 1000-1100 medlemmar. 
Vi kallar nu föreningarna i Österbotten till ett informations- och diskussionstillfälle om 
medlemrekrytering och kampanjen. Föreningarna får skicka 2 representanter och 
tillfället är avgiftsfritt.  
• För föreningarna från Karleby till Vörå ordnas träffen torsdagen 13 november klockan 

13.00 på Polaris, adress: Hotellgränden 3, Edsevö. 
• För föreningarna från Lappfjärd till Kvevlax ordnas träffen fredagen 14 november 

klockan 13.00 på Malax pensionärshemsförenings allaktivitetshus, adress: 
Kvarnvägen 5, Malax. 

Varje förening skall delta i träffarna med två personer och anmäler till kansliet i Vasa (e-
post: patrick.ragnas@spfpension.fi) hur många som kommer från er förening senast den 
7 november, detta för kaffeserveringens skull. 
 
 
Förbundspaketet 2015 
 
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 1.11.2014–31.1.2015 
(frankeringsdatum gäller). Försenade ansökningar behandlas inte. 
Ansökningsblanketten kan också beställas från förbundets kansli, tfn 020-728 8819, 
eller så kan den laddas ner från nätet elektroniskt via denna länk: ansökningsblankett. 
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 2015: 

 Medlemsrekrytering 

 Verksamhet för yngre pensionärer 

 Medlemsvård 
För år 2014 erhöll Svenska pensionärsförbundet 25 000 euro av Svenska kulturfonden 
för utdelning till föreningarna. Totalt 52 föreningar sökte om understöd. 
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. 
 
 

  

http://www.spfpension.fi/Site/Data/237/Files/Forbundspaketet2014/ForbundspaketetSPF.pdf
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Aktuellt 
31.10  Pidroturnering. Plats: Tallåsens samlingslokal, Tallåsvägen 5 i Oravais. 

05.11  Regionens höstmöte i Lappfjärd 
13.11 Medlemsrekryteringsmöte i Pedersöre 

14.11 Medlemsrekryteringsmöte i Malax 

20.11.  Förbundets höstmöte i Tammerfors 

21 & 27.11  Wasa Teater, matinéföreställning kl 14: Folkets Dagblad 

19-20.12  Regionens resa till musikalen Mamma Mia! 
v. 50  Regionstyrelsemöte. Tema: Träff med ledningen för Svenska 

 Österbottens Förbund för Utbildning och Kultur (SÖFUK) 

 
 

 
Hälsningar 
 
SPF Österbotten r.f. 
 
Patrick Ragnäs 
ombudsman 


