
Härmed inbjudes

________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

till 2019 års största pensionärs-evenemang över nationsgränserna

Pensionärs-Parlamentet i Umeå 16-17 maj 2019
med temat Ett Gott Liv – Lagar, Regler och Attityder

genom samverkan mellan 

SPF Seniorerna Västerbotten  och SPF Österbotten 

Västerbotten                           Österbotten     



Det är med stor glädje som styrelserna för SPF Seniorerna Västerbottens-
distriktet och SPF Österbotten nu åter igen  inbjuder till Pensionärs-

parlamentet, som detta år går av stapeln i Umeå den 16-17 maj . Syftet 
med parlamentet är som tidigare att i första hand att utveckla kontakter 

och relationer mellan alla våra 57 föreningar på var sida om Kvarken, 
men också att få erfarenhetsutbyte av våra föreningars verksamhet, få 

information om aktuella frågor från äldrepolitiken i respektive land, och 
slutligen, men inte minst viktigt, att få ha en trevlig kväll tillsammans och 

lära känna varandra lite bättre.

Vi hade tänkt oss att varje förening representeras av max 4 ledamöter, 
gärna från föreningens presidium. Till parlamentet kommer också att 

inbjudas ett par distriktsrepresentanter från de andra pensionärs-
organisationerna, respektive regions styrelse, samt naturligtvis ett antal 

spännande, inspirerande, sakkunniga och intressanta föreläsare och 
debattörer.  Parlamentet har varje år haft ett övergripande tema, och 

detta år är temat Ett Gott Liv – Lagar, Regler och Attityder.

Rutinerna kring anmälan,  deltagaravgift, reseersättningar etc. 
finns beskrivet i bifogade anmälningsblankett

Observera att vi behöver er anmälan senast den 18 april.
Insänd anmälan anses vara bindande vad gäller antalet deltagande.

Från respektive styrelse hoppas vi på ett stort deltagande, och att alla 
föreningar kommer att finnas representerade på parlamentet.

Vi ser fram emot att få träffas i Umeå 16-17 maj 2019!



Program
Torsdag 16 maj

13.00 Parlamentets ledamöter från Österbotten anländer. 
Incheckning och eftermiddagskaffe för alla

14.30 Samling med hälsningsanföranden
15.00 Parlamentet inleds. Öppningsanföranden av Ingemar 

Sandström, ordförande SPF Seniorerna Västerbotten,
och Anita Ismark, ordförande SPF Österbotten

15.30 Inledningsanföranden kring årets tema Ett Gott Liv – Lagar,
Regler och Attityder.  Barbro Westerholm, Sveriges Riksdag,  och 
Ulla-Maj Wideroos, tidigare minister. 
Martin Engman om SPF Seniorernas politiska program 

17.00 Avslutning. Tid för utställningen av föreningarna
18.30 Samling med mingel inför banketten.  Umeå kommun hälsar 

välkommen till Umeå och till middag.
19.30 Middag med program och dans

Fredag 17 maj

07.30 Frukost.  Utcheckning från rummen
09.00 Öppnande av dag 2 av parlamentet. Moderator Karina Folkesson.

Gösta Bucht, SPF Seniorerna Förbundets sakkunnige i äldrefrågor 
Pehr Löv, ordförande i intressebevakningskommittén ger sin 
syn på årets tema från respektive land.

10.30 Peter Berggren och Peter Riddar om telemedicinens utveckling
och dess fördelar och nackdelar för oss seniorer

12.00 Lunch.  
13.30 Hans Flodin tillsammans med Kaj Finne om när

tänderna ska bli en del av kroppen
15.00 Våra respektive förbundsordförande Eva Eriksson och Ole Norrback 

summerar parlamentet och ger sin syn på det nordiska samarbetet 
inom äldrefrågorna 

15.30 Svea Bylund, pensionärsombudsman
16.15 Formellt avslutande av Pensionärs-parlamentet
16.30 Kaffe och enkät
18.15 Bussarna avgår till Holmsund
19.30 Wasaline avgår mot Vasa



Västerbottensdistriktet           Österbotten

Varmt Välkomna!

till en inspirerande, innehållsrik och trivsam sammankomst,
med spännande föreläsare, utvecklande debatter och inlägg,  stora möjligheter 

till nya kontakter och ny kunskap, och en garanterat rolig och glädjefull 
middagstillställning tillsammans!


