
Verksamhetsberättelse för år 2020 

Närpes pensionärsförening r.f  

Allmänt 

Närpes pensionärsförening r.f är Finlands största svenskspråkiga pensionärsförening 

med 1087 medlemmar. Den är en opolitisk ideell förening med Närpes stad som 

hemort. Föreningen grundades 28.2.1959 och föreningen firade sina 60 år ifjol.  

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. 

Året 2020 har präglats av den pandemi som drabbat en stor del av världen. Den 16 

mars meddelade landets regering i samverkan med republikens president att 

undantagsförhållanden råder i landet på grund av coronavirusutbrottet. 

Undantagslagar flyttade fram tidpunkten för stadgeenliga möten och möjliggjorde att 

möten kunde hållas på distans. För att hindra spridningen av coronaviruset 

begränsades vår rörlighet och det var inte heller tillåtet att ordna tillställningar för ett 

flertal människor. Detta ledde till att pensionärsföreningen lade ner all sin verksamhet 

tills vidare. Sommaren kom och virusets framfart avtog men tyvärr kom en andra våg 

vilket gjorde att endast utomhus aktiviteter med iakttagande av stor försiktighet kunde 

ordnads under hösten. 

Pia Berg har under året varit medlem i Svenska pensionärsförbundet r.f:s 

förbundsstyrelse, Britta Malm medlem i förbundets  IT kommitté och Sture Häggblom 

har varit styrelsemedlem i SPF Österbotten r.f.  

Sture Häggblom avtackades med Svenska pensionärsförbundets bordsstandar den 

10 december för hans arbete i styrelsen för 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. 

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 28 oktober 2019 valdes Märta Backlund till ordförande 

för år 2020. 

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

Styrelsens sammansättning för år 2020: 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 den 15 januari 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 5 protokollförda styrelsemöten, till vilka 

styrelsemedlemmarna kallats via e-post med bifogad föredragningslista. 

Medlemmar 

Föreningen hade i slutet av året 1 087 medlemmar varav 581 kvinnor och 505 män. 

Under året fick föreningen 21 nya medlemmar, 12 medlemmar avled under året och 

47 personer avskrevs. 

Året har, när det gäller medlemsvärvning, varit kämpigt. Ett år utan regelbundna 

träffar och fester har satt sina spår. 

Föreningsmöten 

Det stadgeenliga vårmötet hölls undantagsvis på grund av den rådande pandemin 

den 15 juni i Seniorhuset i Finby. Bokslutet och verksamhetsberättelsen genomgicks 

och godkändes enhälligt och de redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet. 

Höstmötet hölls den 15 december i Stadshusets sessionssal. Till ordförande för år 

2021 valdes Märta Backlund och till ordinarie medlemmar i styrelsen för åren 2021-

2022 valdes Gustav Mannfolk, Henrik Rönnqvist, Gun Forsman och Roger Nordberg, 

till ersättare för åren 2021-2022 valdes Peter Andersén och Gustav Nordmyr. 

Till revisor för år 2021 valdes Peter Snickars och till hans ersättare valdes Matts 

Wikman. 

Matti Uusimäki valdes till ordförande för valberedningskommittén för år 2021 och till 

medlemmar utsågs Christine Rosenback, Henrik Rönnqvist, Gunn-Britt Lindqvist och 

Bengt Österberg. 

Representation 

Uttagning till förbundets frågesport hölls i Vasa den 12 februari. Närpes deltog med 2 

lag. 

Siv Aro och Britta Malm deltog i en resekoordinatorträff den 20 februari som SPF 

Österbotten ordnade på Wasaline och i Umeå. 

Regionens vårmöte hölls undantagsvis som ett distansmöte via Zoom den 11 juni 

2020. Som delegater deltog Roger Nordberg, Gun Forsman, Peter Andersén, Siv 

Aro, Henrik Rönnqvist och Gustav Mannfolk.  

Förbundets vårmöte hölls på Yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors den 3 september. 

Som delegater deltog Roy Wilson, Ulla-Maj Wideroos, Henrik Rönnqvist, Matti 

Uusimäki, Pirkko Hagman och Hans Berg. Delegaterna från vår förening deltog på 

distans via Zoom. 

SPF Österbottens höstmöte hölls i på distans via zoom den 4 november. Som 

delegater deltog Hans Berg, Märta Backlund, Sven Backlund, Peter Andersén, 

Gunlög Andersén och Henrik Rönnqvist. 



Svenska pensionärsförbundets höstmöte hölls den 19 november i Tammerfors både 

fysiskt och digitalt via zoom. Som delegater deltog Ulla-Maj Wideroos, Märta 

Backlund, Britta Malm, Siv Aro, Gustav Nordmyr och Helena Böling. Alla deltog 

digitalt via Zoom.   

Kommittéer 

Beredningskommitté: Märta Backlund ordförande, Lasse Eriksson, Roger 

Nordberg, Gun Forsman, Helena Böling och Siv Aro. 

Motionskommitté: Sven Backlund ordförande, Gustav Mannfolk, Christine 

Skogman, Monica Sirén och Johnny Ivars.  

Utvecklingskommitté: Helena Böling sammankallare, Vivan Granfors, Anne-Maj 

Jerkku, Peter Andersén och Håkan Hed. 

Funktionärs- och serveringsgrupper: Marianne Bäckström huvudansvarig. 

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

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

Kantamentorer: Gustav Nordmyr, Klas Smeds, Bengt Österberg, Märta Backlund, 

Helena Böling, Lars Gulin, Inger Granfors, Elisabet Bärden och Ralf Häggqvist. 

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

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

Ansvarig för urklippsbok: Jan-Erik Mattfolk 

Medlemsregister: Britta Malm ansvarig 

 

VERKSAMHET 

Fester och sammankomster 

Pensionärscafé i Pörtom. 

Det traditionella pensionärscafeét ordnades den 12 februari i Pörtom.  Sonja Nyholm 

från IngSva berättade om resor och Jenny Forsén från K 5 informerade om mat för 

seniorer. Karl-Erik Hermans och Håkan Juthman underhöll med sång och musik.   

 
Motionsverksamhet 

Under våren och på hösten ordnades 5 motions- och balansträningstillfällen i Pool 

parken med Christine Skogman som ledare. 

Christine Skogman har lett vattengymnastik 8 gånger. 

Tennis har spelats 30 gånger både inom- och utomhus under året. 

Bowling har spelats 24 måndagar under tiden bowlingshallen varit öppen. 

Träning i den nya motionstrappan på Vargberget ordnades 3 gånger. 



Föreningen upptog en ny motionsform Boule som spelades 6 gånger med 56 

deltagare. 

En tipspromenad ordnades under året. 

Svenska pensionärsförbundet samarbetar med DigitalWells, som är ett 

forskningsobjekt som via en app skall motivera seniorer att motionera. Med anledning 

av detta bildades en regional grupp i Syd-Österbotten under ledning av doktorand 

Stina Wallin.  Från vår förening deltar 13 personer. 

Resor och teaterbesök 

Den 25 januari gjordes ett teaterbesök till Wasa Teater. 

IT för seniorer 

Närpes pensionärsförening var medarrangör till en digimässa som hölls i stadshuset 

den 22 januari. 

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

handledning. Data-akuten har haft 39 besök. De flesta har besökt seniorhuset för 

handledning men även hembesök har gjorts. 

I början av året ordnades 2 It-caféer med sammanlagt 60 deltagare. 

Föreningens it-handledare Gustav Nordmyr, Maja Nordmyr och Stefan Mannsén har 
funnits med som stödpersoner på Vuxeninstitutets kurser i vardagsdata under vår- 
och höstterminen. Britta Malm har varit stödperson i kurs för användning av surfplatta 
på vårterminen. 
 
Kurser 

Märta Backlund och Siv Aro deltog i en inspirationsdag, som SPF Österbotten 

ordnade, den 27 augusti på Hotel Waskia i Vasa. 

Britta Malm deltog i internetdagarna som ordnades digitalt 23 - 24 november. 
 
Svenska pensionärsförbundet har under året ordnat många digitala it- kurser. Bland 
annat användning av Zoom, Desky, Briox och uppgörande av webbplats.  
 
Information  

Kontakten till medlemmarna sköttes i början av året med ett medlemsbrev med 

uppgifter om verksamheten i föreningen. 

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. 
 

https://spfpension.fi/sv/medlem/digitalwells/
https://spfpension.fi/sv/medlem/digitalwells/


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 samt för it-verksamhet. 
 
Från Svenska pensionärsförbundet/Svenska Kulturfonden har erhållits bidrag för 
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 2020 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 345,47 euro. I 

övrigt hänvisas till bokslutet för år 2020. 

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 hålla liv i åren och med hopp om att vacciner skall råda bot på 

coronavirusets framfart år 2021. 

 

Styrelsen 

 


