SPF VÄSTNYLAND

Godkänd på vårmötet 7.4.2017

Verksamhetsberättelse 2016
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 2812 medlemmar per 31.12.2016.
Medlemsantalet har ökat med 27 personer under året. Antalet nya medlemmar som skrevs
in var 200 och antal medlemmar som avgått 173. Ingen medlemsavgift har uppburits under
året.
2. Styrelsen
Styrelseordförande under 2016 var Catharina Hindrén, viceordförande Fredrik Malmsten,
sekreterare ombudsman Mona Lehtonen. Marianne Hagström var kassör och Stig Nyberg
har representerat Västnyland i förbundets styrelse. SPF Västnylands styrelse har
sammankommit tre gånger under året.
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)
Gudrun Lahtinen (Birgit Pihl)
Jarl Åkerlund (Jan Broman)
Karl-Eilif Åberg (Camilla Grönholm)
Eva Lundell (Barbro Skytte)
Marianne Hagström (Torsten Hagelberg)
Kerstin Westerberg (Inger Gustafsson)
Stig Nyberg (Klas Kevin)
Sven-Olov Ingelin (Nils Jansson)

3. Möten
SPF Västnylands vårmöte hölls 30 mars 2016 på Tenala församlingshem, Sockenvägen i
Tenala. Närvarande var 11 föreningar med 26 delegater samt 3 observatörer, totalt 29
personer. Före mötet berättade försäljningschef Christina Rönnman från Viking Line om
samarbete angående resor.
Efter mötet besökte riksdagsledamot Thomas Blomqvist mötet. Han informerade om
aktuella frågor inom dagspolitiken. Vårdreformen, trafikfrågor (VR) och brutna indexet
väckte diskussion.
Höstmötet hölls 2 november 2016 i Mariahemmet, Mariavägen i Pojo. Närvarande var 23
delegater från 10 föreningar, totalt 24 personer. Mötet föreslog för styrelsen att åtgärder
vidtas för att ändra stadgarnas §5. så att höstmöte hålls inom november-december.

4. Information
Ett föreningsbrev har sänts fem gånger under året från ombudsmannens kansli (2.12, 15.9,
8.6, 19.2, 18.1). Regionen har en egen webbsida (vastnyland.spfpension.fi) med kalender
som upprätthålls av ombudsmannen.
5. Aktiviteter
Förbundets frågesport
Den västnyländska uttagningen i förbundets frågesport hölls 10.2. i Borgvik i Sjundeå. Norra
Kyrkslätts pensionärsförenings första lag segrade. I det vinnande laget tävlade Thorleif
Tverin, Edvin Malmsten och Ingegerd Wikström
På andra plats kom arrangörsföreningen Sjundeå pensionärer med 20 poäng. I Sjundeås lag
tävlade Marianne Hagström, Kerstin Nyberg och Ingmar Nyberg. Tredjeplatsen delades
mellan lagen Norra Kyrkslätts pensionärsförenings andra lag, Tenala-Bromarf pensionärer
och Kyrkslätts pensionärer. Alla tre lagen slutade på 18 poäng.
Övriga lag som deltog i tävlingen var Österby pensionärer 1, Svenska pensionärsföreningen i
Hangö, Karis pensionärer 1, Ingå Seniorer 2, Österby pensionärer 2, Ekenäs pensionärer, Ingå
Seniorer 1, Pojo pensionärer och Karis Pensionärer.
Västnyländsk frågesport cup
Under året tog Nils Jansson från Österby Pensionärer och Ingmar Nyberg från Sjundeå
Pensionärer initiativ till en cup. Serien fick sin start i att Jansson och Nyberg i april skickade
ut en förfrågan för att pejla föreningarnas intresse.
Föreningarna ordnar turvis frågesporten och ansvarar för frågorna och utrymmen. Vill lagen
under tävlingen dricka kaffe tar man det med själv.
Första drabbningen ordnades i Österby Pensionärers regi den 29.9. med 11 lag.
Placeringarna enligt följande: 1. Kyrkslätts första lag (Henrik Henriksen, Solveig Rosengård,
Kaj Lindstedt). 2. Sjundeå Pensionärer (Marianne Hagström, Kerstin och Ingmar Nyberg), 3.
Svenska Pensionärsgillet i Hangö (Brita Lindqvist, Gigi Lindblom, Styrbjörn Lindberg).
Följande tillfälle ordnades av Sjundeå Pensionärer 3.11 i Folksam Arena. Denna gång var det
6 lag som hade ställt upp. Placeringarna enligt följande: 1. Österby Pensionärer (Snöfrid
Löfroos, Ulf Fagerström, Nils Jansson), 2. Kyrkslätt Pensionärer, 3. Norra Kyrkslätts
Pensionärsförening.
Allsång
En gemensam allsångstillfällen ordnades 6.6. i Församlingshemmet i Kyrkslätt.
Sommarfest
Den traditionella sommarfesten ordnades 4.8 av Lojo svenska seniorer. Tonerna till Ralf
Sonntags familjeorkester välkomnade de ca 400 gästerna till Tanhuhovi. Stadsdirektören
Mika Sivula höll sitt välkomsttal på svenska. Sylinder Trio med musiker från Lojo
stadsorkester och Peter Grans som ledare spelade bl.a. ett potpuri. Tenoren Jyrki Anttila
sjöng med ackompanjemang av Maija Anttila ett flertal operettsånger. Dansskolan Un Dos
Tres bjöd på flamenco.
I festtalet poängterade forskaren Torsti Salonen den stora betydelse Lojo och hela västra
Nyland har haft för landets utveckling. Till sommarfesten hörde också ordförande Ole
Norrbacks hälsningstal där han tackade föreningarna för den aktiva verksamheten. Sommarfesten avslutades med dans med Rolf Sonntags familjeorkester.

Resor
Sommarresan till Göta kanal 1-5.9.2016 hade 45 deltagare. Arrangör var Wikströms
busstrafik. Gemensam busstransport ordnades till SPF:s inspirationsdag 15.2, förbundets
vårmöte i Åbo 25.4 och höstmöte i Tammerfors 24.11.
Inspirationsdag /Kurs i föreningskunskap
Inspirationsdag och föreningskunskap hölls 19.10.2015 i på Västra Nylands Folkhögskola i
Karis med Ekenäs med 20 deltagare. Sebastian Gripenberg från Svenska Folkskolans Vänner
föreläste om följande teman: Föreningen i ett nötskal, Medlemsfrågor och medlemsvård,
Intressebevakning - min roll. Ombudsman Mona Lehtonen redogjorde för undersökningen
”Inför morgondagen” som PIO har låtit göra.
Skrivarkurs
Den 14.4 arrangerade SPF en skrivarkurs i Västra Nylands Folkhögskola i Karis med 10
deltagare. Ledare var chefredaktör Marcus West.
Medlemsregister- och webbkurs
Den 11.4 arrangerades i Wilhelmsdal i Ingå en medlemsregisterkurs på förmiddagen med
Åsa Danielsson (25 deltagare) och en webbkurs med nya funktioner i Digistoff på
eftermiddagen med Robert Riska (24 deltagare).
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. Följande personer har tilldelats utmärkelsen under år 2016:
Stig Nyberg (nr 4) Tenala-Bromarf pensionärer.
SPF Västnyland har en egen roll-up. Den kan användas vid Västnylands gemensamma
evenemang eller vid föreningarnas evenemang.
7. Bidrag
SPF Västnyland beviljades av Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland 300 euro
år 2016 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”. Från förbundspaketet (Svenska kulturfonden) ansökte man om 500 euro till kurs i
medlemsvård och information men erhöll inte bidrag.
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.

