SPF VÄSTNYLAND

godk. på vårmötet 30.3.2016

Verksamhetsberättelse 2015
1. Medlemmar
SPF Västnyland omfattar pensionärsföreningarna som hör till Svenska pensionärsförbundet
(SPF) i kommunerna Kyrkslätt, Sjundeå, Ingå, Lojo, Raseborg och Hangö. SPF Västnyland är
ett samarbetsorgan som bistår och stöder medlemsföreningarna i deras verksamhet och kan
anordna t.ex. program, fester, diskussioner, kurser, motionsverksamhet och övrig
verksamhet. SPF Västnyland verkar för samarbete och kontakt med SPF och mellan
medlemsföreningarna inom verksamhetsområdet och övriga områden. SPF Västnyland har
tolv medlemsföreningar med totalt 2 788 medlemmar per 31.12.2015.
Medlemsantalet har minskat med 45 personer under året. Antalet nya medlemmar som
skrevs in var 192 och antal medlemmar som avgått 237. Ingen medlemsavgift har uppburits
under året.

2. Styrelsen
Styrelseordförande under 2015 var Catharina Hindrén, viceordförande Fredrik Malmsten,
sekreterare ombudsman Veronica Biaudet t.o.m. 31.7.2015 och därefter ombudsman Mona
Lehtonen fr.o.m. 1.8.2015. Marianne Hagström var kassör och Stig Nyberg har representerat
Västnyland i förbundets styrelse.
Förening
Ekenäs Pensionärer
Ingå Seniorer
Karis Pensionärer
Kyrkslätt Pensionärer
Lojo svenska seniorer
Norra Kyrkslätts Pensionärsförening
Pensionärsföreningen Fagervik
Pojo Pensionärer
Sjundeå Pensionärer
Svenska Pensionärsgillet i Hangö
Tenala-Bromarf Pensionärer
Österby Pensionärer

Ordinarie (Suppleant)
Catharina Hindrén (Bror Westerholm)
Kaj Sjöblom (Disa Flythström)
Tor Wernér (Sven-Elof Wessman)
Fredrik Malmsten (Raili Nordblad)
Birgit Pihl (Litti Wahlbäck)
Jarl Åkerlund (Jan Broman)
Karl-Eilif Åberg (Camilla Grönholm)
Eva Lundell (Gunvor Österholm)
Marianne Hagström (Frej Karlsson)
Rune Westerholm (t.o.m. 18.5.2015), (Inger
Gustafsson, samt ordinarie fr.o.m. 19.5.2015)
Stig Nyberg (Klas Kevin
Sven-Olov Ingelin, (Inga Björk t.o.m. 16.3.2015, Nils
Jansson fr.o.m. 17.3.2015)

3. Möten
SPF Västnylands vårmöte hölls 20.3.2015 på Sjundeå Bad. Närvarande var 32 personer varav
29 delegater. Nyanställda IT-koordinator Robert Riska presenterade sig själv. På mötet
konstaterades att SPF Västnylands motion om åldersmedlemmar förkastats av
förbundsstyrelsen. I motionen föreslår man att föreningarna befrias av avgift till förbundet
angående åldersmedlemmar. Motionen kom upp för diskussion på förbundets vårmöte.

Vårmötet beslöt enhälligt att godkänna styrelsens svar, dvs. ”inga ändringar angående
medlemsavgiften till förbundet vidtas”.
Höstmötet hölls 5 november i Fagerro, Fagerviksskolavägen, Ingå. Närvarande var totalt 31
personer varav 30 delegater.
SPF Västnylands styrelse har sammankommit fyra gånger under året. Ett ärende var under
året att skicka in en skrivelse till förbundsstyrelsen om tillsättande av en personalkommitté.

4. Information
Ett föreningsbrev har sänts en gång under året från ombudsmannens kansli. Regionen har
en egen hemsida (vastnyland.spfpension.fi) som upprätthålls av ombudsmannen.

5. Aktiviteter
Frågesport
Årets uttagning till förbundets frågesportsfinal ordnades på Hembygdsgården i Ingå.
Frågesporten leddes av Kaj Sjöblom, ordförande för Ingå Seniorer. Som eminenta domare
fungerade Stig Nyberg från Tenala-Bromarf pensionärer och Fredrik Malmsten från
Kyrkslätts Pensionärer. Följande tolv lag deltog i uttagningen: Ingå, Ekenäs, Karis 1, Karis 2,
Kyrkslätt, Lojo, Norra Kyrkslätt, Pojo, Sjundeå, Tenala-Bromarf, Österby 1, Österby 2, Österby
3. Frågorna hade i år gjorts av God Tids förra chefredaktör Ulf Wahlström och Anders G.
Lindqvist som tidigare år gjort frågorna.
Till vinnare korades Sjundeå Pensionärer med totalt 22 poäng av 30 möjliga. I laget satt
Marianne Hagström, Kerstin Nyberg och Ingmar Nyberg. På andra plats kom Karis lag 1 (18
poäng) med Wiva Stenvall, Hans Illman och Sven Johansson och på delad tredje plats
Österby lag 1 (17 poäng) med Snöfrid Löfroos, Ulf Fagerström och Nils Jansson samt
Kyrkslätts Pensionärer (17 poäng) med Solveig Rosengård, Magnus Rosengård och Henrik
Henriksén.
Sjundeå Pensionärer representeradeVästnyland i förbundets frågesportsfinal som ordnades
26.10 på i Helsingfors i samband med Seniorskeppet. Laget klarade sig utmärkt och utgick
som vinnare i finalen.
Allsång
Två allsångstillfällen ordnades under våren; den 22.3 i Ingå och 1.6 i Kyrkslätt.
Inspirationsdag
Förbundet och SPF Västnyland ordnade en inspirationsdag 30.1.2015 med 28 deltagare. På
programmet fanns: Medlemsrekrytering med Stig Nyberg. Omsorgsombudsman Gunvor
Ekholm berättar om sitt arbete. Aktuellt om föreningsbeskattning med verksamhetsombud
Sebastian Gripenberg. Diskussion och grupparbete kring Magmas rapport ”Guldålder – men
inte för alla -Pensionärsliv år 2024”. Direktör Björn Wallén från Lärkkulla avslutade om
ämnet Drivkraft i frivilligarbetet.

Sommarfest
Arrangör för sommarfesten var i år Österby pensionärer. Den ordnades i Dragsvik den 25 juni
med 450 deltagare. Brigadkommendör kommodor Kjell Törner höll inledningsvis ett
informativt inlägg om Nylands Brigad. Mellan varven fick deltagarna sjunga allsånger under
ackompanjemang av Linnéa och Anders Holmberg. Detta gjorde man före ärtsoppan och
tillhörande punsch. Festtalet hölls av förbundsordförande Ole Norrback. För musikinslagen
stod den tioåriga William Enberg på dragspel samt Heléne Nyberg och Thomas Enroth.
Sommarfesten avslutades med dans till tonerna av Berndt Pihlströms orkester ”Bronszon”.
Huvudvinsten i lottiet, en brudkista hade donerats av Bror Bäckman.
Resor
Sommarresan till Höga kusten 30.8-4.9 hade 44 deltagare. Arrangör var Wikströms
busstrafik. Gemensam busstransport ordnades till SPF:s inspirationsdag 13.2 och höstmöte
25.11 i Tammerfors.
Kurs i föreningskunskap
Kurs i föreningskunskap hölls 16.10.2015 i Ekenäs med 32 deltagare. Efter en genomgång av
föreningarnas verksamhet diskuterades SPFs visioner under ledning av Stig Nyberg. Därefter
informerade ombudsman Mona Lehtonen om IT-verksamheten och medlemssekreterare Åsa
Danielsson om medlemsregistret. Intressebevakningskommitténs ordförande Christel von
Martens talade om aktuellt inom intressebevakningen och verksamhetsombud
Sebastian Gripenberg om ”Vad alla bör känna till om föreningslagen”.

6. Utmärkelser och inventarier
SPF Västnyland införde 2014 en egen utmärkelse för personer som utmärkt sig inom sin
förening eller som gjort stora insatser för föreningen. Gåvan är en ljusstake av märket
Villeroy & Boch med ingravering. Under året beslöts att köpa in ett lager av dessa ljusstakar.
Följande personer har tilldelats utmärkelsen under år 2015: Christina Christiansen (nr 2)
Tenala-Bromarf pensionärer och Gunvor Enberg (nr 3) Sjundeå pensionärer.
Under året beslöts även att köpa en roll-up till Västnyland. Den kan användas vid
Västnylands gemensamma evenemang.

7. Bidrag
SPF Västnyland beviljades av Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland 300 euro
år 2015 för ”musikuppträdanden i åldringshem och seniorboende i regionen (resekostnader
och kaffeservering). Samt för kyrkobesök för personer som inte på egen hand kan ta sig till
kyrkan”.

8. Samarbete med andra organisationer
Föreningarna har under året samarbetat med kommunerna, äldreråden, församlingarna och
andra föreningar och organisationer samt med lokala aktörer i samband med sommarfesten.
Kurserna har ordnats i samarbete med SFV Bildning.
Förbundet ordnade en utbildningsdag för äldreråd i hela Nyland den 3 november i Karis.

