
 

 

Verksamhetsberättelse för år 2021 

Närpes pensionärsförening r.f  

Allmänt 

Närpes pensionärsförening r.f är Finlands största svenskspråkiga pensionärsförening med 

1101 medlemmar i slutet av året. Den är en opolitisk ideell förening med Närpes stad som 

hemort. Föreningen grundades 28 februari 1959.  

Föreningens främsta uppgift är att erbjuda intressanta, engagerande, sociala och 

meningsfulla program som främjar det friska hos medlemmarna och skapa trivsel och social 

gemenskap inom föreningen samt att bevaka pensionärernas intressen. 

Även året 2021 har präglats av den pandemi som drabbade en stor del av världen i början av 

år 2020 och den kom att påverka samhället på ett sätt som ingen kunde förutspå. Under hela 

januari och februari rådde hårda restriktioner men detta till trots ökade smittspridningen. Den 

1 mars meddelade regeringen, i samråd med presidenten, att undantagsförhållande råder i 

Finland och att det är i kraft tills vidare. Förbud mot folksamlingar på över sex personer 

gällde f.o.m mars. Vaccineringar påbörjades på vårvintern och småningom avtog spridningen 

av viruset och restriktionerna lättades och utomhusverksamhet i mindre grupper kunde 

inledas och senare kunde även inomhusverksamhet påbörjas med beaktande av 

rekommendationer om användande av munskydd och god handhygien. Mot slutet av året 

ökade smittspridningen igen och nya restriktionen återinfördes. Också om pensionärerna är 

anpassningsbara, så har de flesta av oss saknat samvaron. 

Ulla-Maj Wideroos har under året varit medlem i Svenska pensionärsförbundet r.f:s 

förbundsstyrelse, Britta Malm medlem i förbundets IT kommitté och Pia Berg har varit 

styrelsemedlem i SPF Österbotten r.f.  

Närpes pensionärsförening är medlem i Svenska pensionärsförbundet och i SPF 

Österbotten. 

Med mer än 20 000 medlemmar är Svenska pensionärsförbundet en av de största 
medborgarorganisationerna i Svenskfinland. Det vindfyllda seglet i förbundets logo 
symboliserar den framtidstro vi äldre står för. 

Svenska pensionärsförbundet har tre stora uppgifter. 

• Den första är intressebevakningen, aktiv påverkan i fråga om allt som angår oss, 
från pensioner och köpkraft till vård och omsorg. 

• Den andra uppgiften gäller trivseln, allt det som vi gör i föreningar och klubbar för att 
trivas med varandra och med livet i allmänhet. 

• Den tredje är delaktigheten i nutid och framtid, att ta vara på och dela med oss av all 
den kunskap och livserfarenhet vi äldre bär med oss. 

 

SPF Österbotten r.f:s främsta uppgift är att verka för samarbete och kontakt mellan Svenska 

pensionärsförbundet r.f. och medlemsföreningarna inom regionen. 

Styrelsen  

Vid föreningens höstmöte den 15 december 2020 valdes Märta Backlund till ordförande för 

år 2021. 



 

 

Styrelsen har, förutom ordförande, haft åtta medlemmar och fyra ersättare. Styrelsens 

sammansättning för år 2021: Siv Aro, Pia Berg, Helena Böling, Gun Forsman, Britta Malm, 

Gustav Mannfolk, Roger Nordberg, Henrik Rönnqvist och ersättare Peter Andersén, Pirkko 

Hagman, Gustav Nordmyr och Matti Uusimäki. 

Vid det konstituerande styrelsemötet, som hölls på distans via zoom, den 15 februari valdes 

Roger Nordberg till viceordförande, Siv Aro till sekreterare och Helena Böling till kassör och 

till bokförare utsågs Gustav Nordmyr.  

Styrelsen har under det gångna året haft sju protokollförda styrelsemöten, till vilka 

styrelsemedlemmarna kallats via e-post med bifogad föredragningslista. Årets två första 

styrelsemöten hölls på distans p.g.a pandemiläget. 

 

Medlemmar 

Föreningen hade i slutet av året 1 101 medlemmar varav 593 kvinnor och 508 män. Under 

året fick föreningen 62 nya medlemmar, 19 medlemmar avled under året och 29 personer 

avskrevs. 

Pandemin har även detta år påverkat medlemsvärvningen negativt.  

Föreningsmöten 

Det stadgeenliga vårmötet hölls den 17 maj i stadshusets föreläsningssal. Bokslutet och 

verksamhetsberättelsen genomgicks och godkändes enhälligt och de redovisningsskyldiga 

beviljades ansvarsfrihet. 

Föreningens höstmöte hölls i Frans Henriksson salen torsdagen den 28 oktober. Till 

ordförande för år 2022 återvaldes Märta Backlund och till ordinarie medlemmar i styrelsen för 

åren 2022 - 2023 valdes Siv Aro, Pia Berg, Helena Böling och Britta Malm. Till ersättare för 

åren 2022 -2023 valdes Pirkko Hagman och Matti Uusimäki. Medlemsavgiften för år 2022 

fastställdes till 18 euro, verksamhetsplanen samt budgeten för år 2022 godkändes enligt 

styrelsens förslag. 

Till verksamhetsgranskare för år 2022 valdes Peter Snickars och till personlig ersättare 

valdes Mats Wikman.  

Matti Uusimäki valdes till ordförande för valberedningskommittén för år 2022 och till 

medlemmar valdes Christine Rosenback, Henrik Rönnqvist, Gunn-Britt Lindqvist och Bengt 

Österberg. 

Efter mötesförhandlingarna underhöll Mixtakören, Hans-Erik Lindqvist talade kring temat att 

vara pensionär och professor Christer Carlsson talade om motionens betydelse samt 

presenterade forskningsprojektet Digital Wells. 

Representation 

Uttagning till förbundets frågesport hölls på distans via zoom den 10 februari. Närpes deltog 

med två lag. 

Svenska pensionärsförbundet i Österbotten r:fs stadgeenliga vårmöte hölls som ett 

distansmöte via Zoom den 9 april. Som delegater deltog Roger Nordberg, Gustav Mannfolk, 

Christine Skogman, Pirkko Hagman, Britta Malm och Siv Aro. 



 

 

Förbundets vårmöte hölls på Hanaholmen i Esbo eller på distans. Som delegater deltog 

Gustav Nordmyr, Peter Andersén, Pia Berg, Hans Berg, Märta Backlund och Sven Backlund. 

Delegaterna från vår förening deltog på distans via Zoom. 

SPF Österbottens höstmöte hölls den 27 oktober i Malax. Som delegater deltog Märta 

Backlund, Sven Backlund, Matti Uusimäki, Helena Böling, Pirkko Hagman och Henrik 

Rönnqvist. 

Svenska pensionärsförbundets höstmöte hölls den 10 november i Tammerfors. Som 

delegater deltog Pia Berg, Märta Backlund, Pirkko Hagman, Britta Malm, Henrik Rönnqvist 

och Roy Wilson. Ulla-Maj Wideroos valdes till ny ordförande för förbundet för år 2022. 

Den 12 november ordnades SPF Österbottens pidromästerskap i Oravais. Närpes deltog 

med två lag. 

 

Beredningskommitté: Märta Backlund ordförande, Lasse Eriksson, Roger Nordberg, Gun 

Forsman och Siv Aro. 

Motionskommitté: Sven Backlund ordförande, Gustav Mannfolk, Christine Skogman, 

Monica Sirén och Johnny Ivars.  

Utvecklingskommitté: Peter Andersén sammankallare, Vivan Granfors, Anne-Maj Jerkku 

och Bror Jacobson.  

Funktionärs- och serveringsgrupper: Marianne Bäckström huvudansvarig. 

Reseansvariga: Siv Aro, Pia Berg, Britta Malm och Pia Berg. 

 IT- stödgrupp: Gustav Nordmyr, Maja Nordmyr, Frey Österberg och Britta Malm. 

Webbredaktion: Gustav Nordmyr och Märta Backlund webbansvariga samt Pia Berg.  

Skrivargrupp: Märta Backlund, Gunilla Sanden, Maja Nordmyr och Helena Böling. 

Ansvarig för urklippsbok: Jan-Erik Mattfolk 

Medlemsregister: Britta Malm ansvarig 

 

VERKSAMHET 

Samvaro på distans 

Den 7 april ordnades en samvaro på distans för första gången. Nio personer deltog. 

Fester och sammankomster 

Pensionärscafé i Pörtom. 

Det traditionella pensionärscaféet ordnades den 13 september i Pörtom med IT som tema. 

Andreas Höglund från pensionärsförbundet föreläste om smarttelefoner. Lisen Åkerman 

ledde allsången. Festen var välbesökt.  

SPF Österbotten erbjöd sina medlemmar möjlighet att bekanta sig med den nya färjan M/s 

Aurora Botnia under en egen kryssning den 16 september. Närmare 600 personer deltog i 

kryssningen varav 57 från vår förening. 



 

 

Julfest firades på Frank Mangs Center den 24 november med program och julgröt med kaffe 

och tårta. 

 
Motionsverksamhet  

Närpes pensionärsförening stod värd för en av SPF Österbottens vandringar runt om i 

regionen torsdagen den 3 juni. Vandringen var öppen för medlemmar i alla Österbottniska 

pensionärsföreningar. Vandringen, som var 2.5 – 3 km lång, startade vid Öjskogsparken och 

avslutades med kaffe och Närpes-gris vid vridläktaren. 

Tennis har spelats 36 gånger både inom- och utomhus under året med 144 prestationer. 

Bowling har spelats 9 gånger under året med 41 prestationer. 

En tipspromenad ordnades i Pörtom den 26 augusti. 

Övermark pensionärsförening bjöd in vår förenings medlemmar till en gemensam 

tipspromenad på Högåsen i Övermark den 7 september. 

Den 27 april spelades boule första gången detta år med ett stort antal deltagare och totalt 

blev det 25 gånger med uppehåll under juli månad. Prestationernas antal uppgick till 408. 

Närpes pensionärsförening deltog med två lag i SPF Österbottens boulemästerskap 2021. 

Mästerskapet ordnades i Jakobstad. 

Den 18 augusti ordnades förbundets boulemästerskap i Jakobstad. Vår förening deltog även 
här med två lag.  

Den 24 augusti stod vår förening värd för det första Sydösterbottniska mästerskapet i boule. 
Två lag per förening hade inbjudits. Föreningarna i Övermark, Kristinestad och Lappfjärd 
hade antagit inbjudan. 
  
Föreningen har möjlighet att erbjuda medlemmarna att delta i ett forskningsprojekt, som 
heter DigitalWells, vars mål är att hjälpa, stödja och motivera deltagarna att utveckla och 
hålla fast vid en livsstil, som innebär att motionera effektivt, mångsidigt och på en nivå, som 
ger positiva hälsoeffekter.  

 
Resor och teaterbesök 

Den 17 juni gjorde föreningen en utflykt till friluftsområdet Pappilankangas i Teuva. Vädret 

var ypperligt och var och en kunde vandra längs de fina lederna enligt egen förmåga. 

Ordförande Aulis Ranta-Muotio för Teuvan Eläkeliitto hade inbjudits och i samband med 

kaffepausen berättade han om Teuva och sin förening. 

Den 3 november ordnades en teaterresa till Wasa Teater där vi såg Botnia Paradise, som är 

en nyskriven kryssningsmusikal med humorgruppen Kaj. 

Kurser 

Svenska pensionärsförbundet ordnade en resekoordinatorträff via Zoom för 

medlemsföreningarnas resekoordinatorer den 19 april. 

Den 6 september ordnade Andreas Höglund från Svenska pensionärsförbundet ett infotillfälle 

om Desky dokument. 

Svenska pensionärsförbundets ordnade en Första hjälp-utbildning i Närpes den 18 – 19 
oktober. Britta Malm och Siv Aro (18.10) deltog. 



 

 

Den 29 september ordnade förbundet IT handledarträff på Red & Green. Britta Malm, Maja 
Nordmyr och Gustav Nordmyr deltog. 

 

IT för seniorer 

Digitaliseringen av olika samhällsfunktioner ökar i snabb takt och det finns risk att den äldre 

generationen blir utanför. Närpes pensionärsförening har under några år ordnat IT-caféer 

med olika teman vilka har lockat många deltagare. Pandemin begränsade årets tillfällen till 

två. 

Medlemmarna har under året kunnat beställa tid till data-akuten för personlig handledning. 

Data-akuten har haft 52 besök. 

Under vår- och höstterminen har föreningens IT-handledare deltagit i vuxeninstitutets 

datakurser för seniorer som stödperson.  

Föreningens facebook sida har 377 medlemmar. Under året har 165 inlägg gjorts, 456 

kommentarer och 2663 reaktioner. 

Den 17 – 18 november ordnades IT-seminarium i Tammerfors. Britta Malm deltog. 

Det andra IT-caféet ordnades den 2 december i Stationshuset i Finby med föreläsare från 

Närpes sparbank.  

Pensionärsförbundet ordnade flera virtuella informationstillfällen under året. 

Information  

Medlemmarna får fortlöpande information om föreningens aktiviteter på föreningens 

webbplats, i föreningsspalten i Syd-Österbotten och i Vasabladet, på Facebook samt med 

puffar i NärTv.  

Understöd 

Närpes pensionärsförening har under året erhållit verksamhetsbidrag av Närpes stad. 
 
Sparbanksstiftelsen i Närpes har gett bidrag för anskaffande av en defibrillator. 
 
Från Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland erhölls ett bidrag för uppsökande 
verksamhet samt skapande av guldkant i tillvaron och för att motverka utanförskap och 
ensamhet. 
 
Från Svenska pensionärsförbundet/Svenska Kulturfonden har erhållits bidrag för att skapa 
nya verksamhetsformer under coronapandemin, samverkan mellan medlemsföreningarna 
inom och mellan regionerna och för medlemsvärvning. 
 
Närpes pensionärsförening r.f. tackar för de beviljade bidragen under året. Dessa har en 
mycket stor betydelse för att föreningen skall kunna ordna ett mångsidigt program för 
medlemmarna. 
 
Ekonomi 

Medlemsavgiften för år 2021 har varit 18 euro av vilket 14 euro har erlagts till Svenska 

pensionärsförbundet. Föreningens olika verksamhetsformer sker i princip på 

självkostnadsbasis för deltagarna. Resultaträkningen visar en vinst om 1 682,20 euro. I övrigt 

hänvisas till bokslutet för år 2021. 



 

 

 

 

Fonder 

Föreningen förvaltar fondmedel vilka regleras i fondens stadgar och testamente enligt vilka 

medlen skall användas till förmån för boende på Bostället och kan inte användas till 

föreningens löpande utgifter. 

 

Styrelsen tackar alla som på olika sätt frivilligt ställt upp i verksamheten under året och 

bidragit till föreningens livskraft och skapat trivsel och social gemenskap inom föreningen.  

Vi försöker ännu hålla ut och hålla liv i åren och med hopp om pandemin småningom skall ge 

vika och att vi småningom regelbundet skall kunna träffas och umgås kanske under nya 

normala förhållanden. 

 

Styrelsen 

 

 


