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Närpes pensionärsförening r.f
Verksamhetsberättelse för år 2019
Allmänt
Närpes pensionärsförening rf är Finlands största svenskspråkiga pensionärsförening
med över 1100 medlemmar. Den är en opolitisk ideell förening med Närpes stad som
hemort. Föreningen grundades 28.2.1959 och föreningen har i år firat 60 år. Jubileet
har firats med utgivande av en historik samt med en jubileumsfest.
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.
Under det gångna året har föreningen haft en mångsidig verksamhet som
möjliggjorts av många aktiva kommittéer.
Pia Berg har under året varit medlem i Svenska pensionärsförbundet r.f:s
förbundsstyrelse och Britta Malm medlem i förbundets IT kommitté och Sture
Häggblom 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.
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 30 oktober 2018 valdes Märta Backlund till ordförande
för år 2019.
Styrelsen har, förutom ordförande, haft åtta medlemmar och fyra ersättare.
Styrelsens sammansättning för år 2019: Siv Aro, Pia Berg, Alf Bäckström, Helena
Böling, Gun Forsman, Gustav Mannfolk, Roger Nordberg, Henrik Rönnqvist och
ersättare Peter Andersén, Pirkko Hagman, Britta Malm och Matti Uusimäki.
Vid det konstituerande styrelsemötet den 8 januari valdes Roger Nordberg till
viceordförande, Siv Aro till sekreterare och Gustav Mannfolk till kassör.
Alf Bäckström, som under många år arbetat inom föreningen, avled 16.3.2019.
Styrelsen har under det gångna året haft 9 protokollförda styrelsemöten, till vilka
styrelsemedlemmarna kallats via e-post med bifogad föredragningslista.
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Medlemmar
Föreningen hade i slutet av året 1125 medlemmar varav 607 kvinnor och 518 män.
Under året fick föreningen 50 nya medlemmar, 20 medlemmar avled under året och
23 personer avskrevs.
Föreningsmöten
Stadgeenligt vårmöte hölls den 4 april i Stationshuset i Finby. Bokslutet och
verksamhetsberättelsen genomgicks och godkändes enhälligt och de
redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet. Lasse Eriksson och Victor Strömbäck
underhöll med sång och musik och Guy Rosenholm berättade om minnessjukdomar.
Höstmötet hölls den 28 oktober i Stationshuset i Finby. Carl-Erik Hermans inledde
mötet med en dragspelslåt av Sven Söderlund Till Jubilaren. Titeln på låten passade
bra med tanke på att föreningen just firat 60 årsjubileum. Till ordförande för år 2020
valdes Märta Backlund och till ordinarie medlemmar i styrelsen för åren 2020-2021
valdes Siv Aro, Pia Berg, Helena Böling och Britta Malm, till ersättare för åren 20202021 valdes Pirkko Hagman och Matti Uusimäki och till ersättare för år 2020 valdes
Gustav Nordmyr. Efter mötesförhandlingarna berättade riksdagsman Anders
Norrback om sitt liv som riksdagsman och mötet avslutades med några
dragspelslåtar av Carl-Erik Hermans.
Representation
Vid Svenska pensionärsförbundets regionala frågesports uttagningstävling i Vasa
den 13 februari deltog Närpes pensionärsförening med två lag. I lag ett tävlade Henry
Forsman, Jan-Erik Mattfolk och Gunlis Forsman. I lag två tävlade Rainer Böling, Kaj
Ojala och Britta Hannus Gullmets. Lag 2 placerade sig på andra plats och
kvalificerade sig därmed till finalen i Åbo den 4 april.
Regionens vårmöte hölls i Korsholm den 9 april. Som delegater deltog Gun Forsman,
Roger Nordberg, Siv Aro, Pirkko Hagman, Ulla Björkman-Böling och Kerstin
Uusimäki. Pia Berg deltog som representant för förbundet och Sture Häggblom
representerade regionstyrelsen.
Förbundets vårmöte hölls i Närpes den 25 april. Som delegater deltog Märta
Backlund, Gun Forsman, Siv Aro, Henrik Rönnqvist, Gustav Mannfolk och Matti
Uusimäki.
Kvarkens pensionärsparlament år 2019 hölls i Umeå på Comfort Hotel Umeå City
den 16 – 17 maj. Årets tema var Ett Gott Liv – lagar, regler och attityder med fokus
på de faktiska skillnader som uppstår när man fyllt 65 år och lämnar yrkeslivet och
samhällets attityder mot äldre. I parlamentet deltog Märta Backlund, Britta Malm,
Matti Uusimäki och Roger Nordberg.
Märta Backlund och Pirkko Hagman deltog i Sparbanksstiftelsen Aktias
bidragsutdelningstillfälle den 14.5 i Allaktivitetshuset i Pörtom.
Britta Malm och Siv Aro deltog i ett informationstillfälle som Ingves & Svanbäck
ordnade för resegruppsdragare på Bock`s Corner i Dragnäsbäck den 23 oktober.
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SPF Österbottens höstmöte hölls i Karleby den 1 november. Som delegater deltog
Pia Berg, Ulla-Maj Wideroos, Hans Berg, Märta Backlund och Sven Backlund.
Svenska pensionärsförbundets höstmöte hölls den 21 november i Tammerfors. Som
delegater deltog Gun Forsman, Britta Malm, Siv Aro, Hans Berg, Gustav Nordmyr
och Henrik Rönnqvist. Pia Berg deltog som styrelsemedlem i förbundets styrelse.
24.10.2019 spelades 10 års jubileumsturnering i pidro med 26 deltagande lag.
Turneringen spelades i Oravais. Närpes deltog med två lag. I lag 1 spelade Jan-Erik
Mattfolk och Kjell Gull och lag 2 bestod av Christer Bäckström och Leif Jossfolk. Lag
2 blev tvåa och lag 1 blev trea i tävlingen.
Bostället firade 50- jubileum och Finlands självständighet den 6 december. Delar av
styrelsen deltog som inbjudna gäster och Gun Forsman höll festtalet.
Kommittéer
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: Helena Böling sammankallare, Vivan Granfors, Anne-Maj
Jerkku, Peter Andersén och Håkan Hed.
Funktionärs- och serveringsgrupper: Marianne Bäckström huvudansvarig.
Resekommitté: Alf Bäckström, Siv Aro, Pia Berg och Britta Malm.
IT- stödgrupp: Alf Bäckström, Gustav Nordmyr, Maja Nordmyr, Frey Österberg och
Britta Malm.
Kantamentorer: Alf Bäckström, 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, Alf Bäckström,
Pia Berg och Gunilla Sanden.
Skrivargrupp: Märta Backlund, Gunilla Sanden och Helena Böling.
Historikkommitté: Märta Backlund, Alf Bäckström, Gustav Mannfolk och Siv Aro.
Gunilla Sanden, kompletterad senare med Gustav Nordmyr.
Medlemsregister: Britta Malm huvudansvarig och Gustav Mannfolk.
Jubileumskommitté: Gun Forsman ordförande, Peter Andersén, Märta Backlund,
Johan Pått och Siv Aro.
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VERKSAMHET
Fester och sammankomster
Pensionärscafé i Pörtom.
Det traditionella pensionärscafeét ordnades den 14 februari i Pörtom. Vik.
äldreomsorgschef Anna Waden informerade och Anders Teir och Lasse Eriksson
underhöll med sång, musik och historier. Ett 50 tal personer hade trotsat de isiga
vägarna och kommit till Pörteborg.
Musikcafé i Stationshuset i Finby.
Den 7 mars ordnades ett musikcafé i Stationshuset. Jannes Band stod för den
musikaliska underhållningen. Nyblivne pensionären Håkan Westermark, som varit
VD på företagshuset Dynamo, berättade från sitt yrkesliv på ett mycket humoristiskt
sätt.
Monica Sirén informerade om Digital Wells vilket är ett forskningsprojekt som skall
kartlägga motion hos yngre äldre 60 – 75 år.
Från ungdomsgården Café Albert informerade Nina Sjölander och Marina Ek om den
verksamhet som bedrivs där och efterlyste vuxna personer som vill umgås med
ungdomar.
Från resebyrån Ingves & Svanbäck informerade Sonja Nyholm om deras resor.
Valdebatt
Inför det stundande riksdagsvalet ordnades en valdebatt i Stationshuset i Finby den
28.3. Riksdagskandidater från tre olika partier deltog i debatten. Anita Ismark ledde
debatten.
Regionens sommarfest
Regionens årliga sommarfest ordnades i Åminne folkpark i Malax den 7 augusti.
Femtiofem personer från vår förening deltog i festen.
Musikcafe i Töjby.
En vacker sensommardag den 24 augusti ordnades musikcafé på
Töjbydanspaviljong. Pensionärsföreningarna från Korsnäs och Övermark hade
Inbjudits. Programmet bestod främst av sång och musik med Stig Snickars,
Lasse Eriksson och Bjarne Ismark. Festen var välbesökt.
Jubileumsfest
Den 12 oktober firades föreningens 60 åriga verksamhet med en jubileumsfest
i simhallens festsal. Gun Forsman framförde hälsningstalet och avslutade med att
konstatera att Närpes pensionärsförening går nu in i nästa årtionde och att den
fortsätter att vara en aktiv förening som utvecklas i takt med tiden.
Mixtakören uppträdde med fina sånger, Julia Nylund och Victor
Enlund uppträdde med skön sång. Förbundsordförande Ole Norrback höll festtal.
Märta Backlund presenterade föreningens 60 års historik. Närpes spelmansgille
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spelade till dansen. Över 300 personer deltog i festen.
I samband med festen tilldelades pensionärsförbundets förtjänsttecken i silver Siv
Aro, Sture Häggblom, Marianne Ulfvens, Nils Westerholm
och Alf Bäckström. Gun Forsman hedrades med förbundets bordsstandar.
Julfester
Lillajulfest firades på Frank Mangs Center den 27 november. Pensionärer från alla
församlingar i Närpes hade inbjudits. Johan Pått, Eivor och Nils Johansson från
Larsmo underhöll med sång och musik. Ann-Mari Audas-Willman höll tal och Kurt–
Erik Nordin avslutade med ord på vägen. Kökspersonalen på Frank Mangs Center
bjöd på risgrynsgröt med fruktsoppa och kaffe med julstjärnor. Festen var välbesökt.
Den 14 december firades julfest på Red & Green. Restaurangen hade dukat fram ett
festligt julbord. Sören Storbäck underhöll med historier och vitsar, Thorolf Westerlund
och Lasse Eriksson framförde några sånger och Närpes Spelmansgille spelade till
dansen.
Motionsverksamhet
Övermark pensionärsförening hade inbjudit vår förening till en gemensam
tipspromenad på Högåsen den 23 maj.
Årets andra tipspromenad hade förlagts till den nya aktivitetsparken i Norrnäs den 15
augusti.
Under våren och på hösten ordnades 8 motions- och balansträningstillfällen i Pool
parken med Christine Skogman som ledare.
På hösten bildades en grupp som har haft vattengymnastik i simhallen en gång i
veckan med Christine Skogman som ledare.
Tennis har spelats både inom- och utomhus under året.
Bowling har spelats 33 måndagar under tiden bowlingshallen varit öppen.
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. Projektet fortsätter.
Resor och teaterbesök
En vacker försommardag den 21 maj ordnades en utfärd för boende på Bostället.
Med en inva-taxibil och en minibuss gick utflykten till Fagerö. Föreningen bjöd på
kaffe på Sea Side i Fagerö. Lasse Eriksson sjöng några sånger, som uppskattades
av deltagarna. Hemfärden gick via Hinjärv träsk till Övermark.
Tidigt en solig sommarmorgon den 12 juni insamlades 63 resenärer för att påbörja
årets hemliga resa. Första stoppet gjorde vi på Tottesunds herrgård i Vörå där vi
drack förmiddagskaffe samt guidades runt och fick ta del av herrgårdens historia.
Färden fortsatte längs Sju broars väg till Öja där vi åt lunch på ett naturskönt område.
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Resan fortsatte till Karleby där vi guidades runt. Eftermiddagskaffet dracks på ett
sommarcafé i Mustakari.
Den 25 - 27.6 gjordes en gemensam resa med Korsnäsnejdens pensionärer till Kökar
och Mariehamn och den 5 – 8.8 deltog 15 medlemmar från vår förening i en resa till
Viborg med Ingves & Svanbäck.
För att lära känna vårt närområde gjorde vi en halvdags guidad rundtur den 4
september. I år bekantade vi oss med vår grannstad Kristinestad. Närpes guideklubb
hade planerat resan.
Den 9 november besökte vi det nyrenoverade teaterhuset Wasa Teater och såg
musikalen En spelman på taket.
IT för seniorer
Närpes pensionärsförening deltar i projektet Digistöd på finska Digituki, vilket är ett
pilotprojekt vars syfte är att så många som möjligt skall kunna komma till rätta i vår
digitala värld. Britta Malm och Frey Österberg deltar från vår förening.
Medlemmarna har under året kunnat beställa tid till data-akuten för personlig
handledning. Data-akuten har haft 39 besök.
Under året har ordnats 7 gånger it-café i Seniorhuset med olika teman.
Tillställningarna har varit väldigt populära och lockade sammanlagt 275 deltagare.
Föreningens it-handledare Maja Nordmyr och Frey Österberg har funnits med som
stödpersoner på Vuxeninstitutets grundkurser i vardagsdata under vår- och
höstterminen. Under höstterminen har även Britta Malm varit med som stödperson i
kurser om surfplattor.
Kurser
En ordförande konferens ordnades i Vasa den 9 januari. Gun Forsman och Märta
Backlund deltog.
En utbildningsdag för reseledare ordnades den 21.3 i Norrvalla. Britta Malm och Pia
Berg deltog.
Äldrerådet hade inbjudit styrelserna i pensionärsföreningarna i Närpes till ett
seminarium på stadshuset i Närpes den 24 september. Vid seminariet behandlades
frågor som berörde social- och hälsovårdsreformen, rehabilitering och hur man
anhåller om olika former av service.
Maja Nordmyr, Märta Backlund och Gustav Nordmyr deltog i it-träff som Vasabladet
ordnade den 26.3.
Den 23.9 deltog Maja Nordmyr, Britta Malm, Frey Österberg, Gustav Nordmyr och
Gustav Mannfolk i en handledarutbildning på Red & Green.
Den 2-3 oktober deltog Britta Malm, Gustav Mannfolk, Gustav Nordmyr, Maja
Nordmyr i pensionärsförbundets it-seminarium ombord på Amorella.
Pensionärsförbundet ordnade en kurs i Närpes den 29 oktober om det nya Desky
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programmet, som förbundet erbjuder medlemsföreningarna kostnadsfritt.
Programmet innehåller både medlemsregister och bokföringsprogram. Britta Malm,
Märta Backlund och Gustav Nordmyr deltog.
Britta Malm deltog i internetdagarna i Stockholm 25-26 november.
Information
Kontakten till medlemmarna sköttes med två medlemsbrev med uppgifter om
verksamheten i föreningen för våren och för hösten.
Medlemmarna får fortlöpande information om föreningens aktiviteter på föreningens
webbsida, 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.
Från Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland erhölls ett bidrag för
uppsökande verksamhet samt skapande av guldkant i tillvaron för att motverka
utanförskap och ensamhet.
Från Svenska pensionärsförbundet/Svenska Kulturfonden har erhållits bidrag för
lokal påverkan och för it-verksamhet.
Sparbanksstiftelsen Aktia i Pörtom har gett bidrag för ordnande av ett pensionärscafé
i Pörtom samt för jubileumsfesten.
Sparbanksstiftelsen i Närpes har gett bidrag för föreningens 60-års jubileum
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 2019 har varit 18 euro av vilket 14 euro har erlagts till
Svenska pensionärsförbundet. Föreningens olika verksamhetsformer sker i princip på
självkostnadsbasis för deltagarna. I övrigt hänvisas till bokslutet för 2019.
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.

Styrelsen

