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Förbundsstyrelsen 2020
Höstmötet valde enhälligt sittande ordförande Ole Norrback till
förbundsordförande för år 2020.
Styrelsens sammansättning år 2020 är:
Ordinarie:
Christian Beijar, Mariehamn
Pia Berg, Närpes
Christjan Brander, Iniö
Eili Ervelä-Myréen, Helsingfors
Filip Hamro-Drotz, Grankulla
Anita Ismark, Korsnäs
Ulf Kjerin, Kyrkslätt
Pehr Löv, Jakobstad
Birgitta Olsson, Kotka
Monika Tillander, Sibbo

Ersättare:
Gunilla Blomroos, Mariehamn
Börje Enlund, Kristinestad
Annika Loman, Pargas
Marianne Lindberg, Helsingfors
Benita Bärlund, Esbo
Paul Lindell, Vasa
Eja Björkqvist, Kyrkslätt
Carl-Gustav Molander, Jakobstad
Gustav Dumell, Helsingfors
Björn Sundqvist, Borgå

Höstmötet valde följande valberedning för år 2020:
Ordförande: Stig Östdahl, Kronoby
Medlemmar: Christer Bogren, Malax
Carita Isaksson, Åbo
Marianne Lindberg, Helsingfors
Erkki Tuormaa, Lovisa

Medlemsregistret
Medlemsregistret uppdaterades under hösten och ingår nu som ett program i
Desky.
För närmare info kontakta verksamhetssekreterare Åsa Andersson,
asa.andersson@spfpension.fi, tfn 040 5783078.

Intressebevakning
Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO
Svenska pensionärsförbundet är ordförandepart för Pensionärsförbundens
intresseorganisation PIO år 2020. PIO består av följande sex förbund; Eläkeliitto
ry, Eläkeläiset ry/Pensionärerna, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry/
Pensionstagarnas Centralförbund PCF, Kansallinen senioriliitto ry,
Kristillinen Eläkeliitto ry och Svenska pensionärsförbundet.

Social- och hälsovårdsreformen
Förbundsordförande Ole Norrback och Pehr Löv, ordförande för kommittén för
intressebevakning och påverkan deltog 11.12 i en rundabordsdiskussion om
svenska frågor i social- och hälsovårdsreformen på social- och
hälsovårdsministeriet.

Utlåtande
Svenska pensionärsförbundet gav utlåtande 15.11 till social- och
hälsovårdsministeriet om ändring av lagen om
stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och
hälsovårdstjänster för äldre.

Seminarium kring trafiksäkerhet, körförmåga och åldrande 23.1.2020
Svenska pensionärsförbundets kommitté för intressebevakning och påverkan
ordnar ett halvdagsseminarium kring trafiksäkerhet, körförmåga och åldrande
23.1.2020 på Borgå folkakademi/Akan, Å-huset/Å-salen, Gymnasiegatan 2,
Borgå.

Programmet inleds med lunch kl. 11.00.
Kl. 12.00 Seminariet öppnas
Björn Sundqvist, ordförande för Svenska pensionärsförbundets
Östnyländska distrikt och Borgå svenska pensionärsförening
Kl. 12.15 Trafiksäkerhet för äldre
Mia Koski, planerare, Trafikskyddet
Kl. 13.15 Medicinska kriterier för körförmåga
Hans Blomberg, specialist i allmän medicin
Kl. 14.00 KAFFE
Kl. 14.20 Polisens syn på de äldres trafiksäkerhet
Kl. 15.15 Sammanfattning
Moderator: Pehr Löv, ordförande för kommittén för intressebevakning och
påverkan
Anmälan med eventuella dieter senast 13.1.2020 till verksamhetskoordinator
Inger Holmberg, inger.holmberg@spfpension.fi, tfn 040 5952992.

It-verksamhet
Kompendiet Datorns ABC för Windows 10 kan fortsättningsvis beställas för
användning i föreningarnas it-verksamhet, kontakta it-koordinatorn.
Dessutom finns kompendierna Android pekplattans ABC respektive Android
telefonens ABC tillgängliga för nedladdning på vår webbplats:
https://spfpension.fi/abc/Info: it-koordinator Robert Riska,
robert.riska@spfpension.fi, tfn 040 5783207

Vårmötet 2020
Svenska pensionärsförbundets vårmöte hålls 24.4.2020 på Yrkeshögskolan
Arcada i Helsingfors. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.
Deltagaravgiften är 30 euro och förbundet fakturerar föreningarna efter mötet.
Se kungörelse i God Tid nr 10.

Enligt styrelsens beslut 12.12.2018/Ärende 9 kan styrelsen bevilja mindre
föreningar med svag ekonomi befrielse från delegaternas deltagaravgift vid våroch höstmöten.
Anhållan med motiveringar bör sändas in senast 28.2.2020 till
verksamhetsledaren, berit.dahlin@spfpension.fi eller per post till Svenska
pensionärsförbundet, PB 129, 00101 Helsingfors.

Medlemsrekryteringstävlingen 2020
Kriterierna för medlemsrekryteringstävlingen 2020 är följande:
Kriterium 1:
1 poäng för varje ny medlem
Kriterium 2:
För varje ½ procents ökning av medlemsantalet, ytterligare 1 poäng
Första pris är 500 euro, andra pris är 300 euro och tredje pris är 200 euro.

Individuell medlemsrekryteringstävling 2020
Förbundet ordnar även en individuell medlemsrekryteringstävling år
2020. Poängräkningsgrunden är 1 poäng per värvad medlem.
Föreningarna meddelar om vem i föreningen som rekryterat flest
medlemmar i samband med årsrapporten för år 2020.
Första pris är teater-/konsertbiljetter för 120 euro, andra pris är teater/konsertbiljetter för 90 euro och tredje pris är teater-/konsertbiljetter
för 60 euro.

Frågesporten
Uttagningarna till förbundets frågesport ordnas i regionerna:
Åboland 12.2 kl. 13.00, Kåren, Åbo
Mellannyland 12.2 kl. 12.00, Arbetets Vänner, Annegatan 26, Helsingfors
Västnyland 12.2 kl. 12.00, platsen meddelas senare
Östnyland 12.2 kl. 12.00, Församlingsgården i Lovisa, Drottninggatan 22,
Lovisa

Österbotten 12.2 kl. 12.00, Arbetets Vänner, Formansgatan 14, Vasa
Åland, 13.2, Röda Korsgården, Västra Esplanadgatan 5, Mariehamn
Finalen går av stapeln på Kåren i Åbo 26.3.2020. I finalen deltar ett lag från
Mellannyland, ett lag från Västnyland, ett lag från Åboland, ett lag från Åland,
tre lag från Österbotten och ett lag från Östnyland. Lagen ska bestå av både
manliga och kvinnliga deltagare.
Jesper von Hertzen gör frågorna till frågesportsuttagningarna och
frågesportsfinalen.

God Tid
God Tid utkommer med 10 nummer år 2020.
Utgivningsdagar och teman:
31.1 (resor)
28.2 (hälsa)
27.3 (boende)
24.4 (trädgård, båtar)
5.6 (sommar i Svenskfinland)
14.8 (pengar)
25.9 (resor)
23.10 (bilar, hälsa)
20.11 (it, kultur)
17.12 (julnummer)
Texter till följande nummer inlämnas tre veckor före utgivningsdagen.
SPF:s kalender 2020
Nu är det dags att beställa förbundets kalender för 2020. Priset för kalendern är
12 euro med pärm och 10 euro utan pärm för enskilda personer, för
medlemsföreningarna 10 euro med pärm och 8 euro utan pärm.
Kansliet i Helsingfors tar emot beställningar, kansliet@spfpension.fi, tfn 040
5780415.
Kalendern är en utmärkt present eller julklapp!

Enkel god vardagsmat för små hushåll
Joan Granskogs kokbok, Enkel god vardagsmat för små hushåll, kan beställas
från kansliet, kansliet@spfpension.fi, tfn 040 5780415 eller köpas på förbundets
kansli i Helsingfors. Boken kostar 25 euro + porto och är en utmärkt present!

Stiftelsens gratulations- och kondoleansadresser
Stiftelsens adresser finns på Stiftelsens hemsida www.spfstiftelsen.fi. Kontakta
kansliet, kansliet@spfpension.fi, tfn 040 5780415.

Möjlighet att anmäla er verksamhet som kurs till Svenska folkskolans
vänners studiecentral
Svensk- och tvåspråkiga föreningar är välkomna att arrangera en samarbetskurs
med Svenska folkskolans vänners studiecentral (SFV). Kursarrangören beviljas
kursbidrag (statsbidrag) för kursen förutsatt att den uppfyller vissa
kriterier. Kursbidraget är 50% av godkända timkostnader, men högst 20 euro per
timme.
- Kursen har minst sju deltagare
- Kursen räcker minst tre timmar (3 x 45 minuter). SFV godkänner
undervisningstimmar (á 45 minuter) enligt kursprogrammet.
- Kursprogrammet måste innehålla tydlig information om datum, klockslag
(starttid, eventuella pauser och sluttid), tema och föreläsare.
- Formen för kursen kan variera. Det kan vara en längre regelbunden kurs,
en föreläsning, ett seminarium eller liknande. En förening med olika
programinslag under en hel termin, kan anmäla hela
terminsprogrammet som en enda kurs.
- Det framgår i marknadsföringen att kursen arrangeras i samarbete med
SFV.
- Samma kurs får inte annan offentlig finansiering (till exempel från annan
studiecentral).
- Kursen anmäls till SFV senast två veckor innan starten via
webbtjänsten KURRE.
- Kursen redovisas i KURRE senast fem veckor efter att den avslutats.

- På www.sfv.fi/sv/vad/studiecentralen/ hittar ni mera information och
direktlänk till KURRE.
Undervisningstimmarna beviljas av kurskoordinator Beatrice
Östman, beatrice.ostman@sfv.fi tfn 040-5026 026, som också gärna ger råd och
hjälper till med att planera kurser.

NY ADRESS
Svenska pensionärsförbundet och God Tid i Vasa har ny adress från och med
18.12.2019: Handelsesplanaden 12 B 18, 65100 Vasa

Kansliet i Helsingfors är stängt 23-27.12.

God Jul och Gott Nytt År
önskar
Svenska pensionärsförbundets personal

