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Närpes pensionärsförening r.f  

Verksamhetsberättelse för år 2018 

Allmänt 

Närpes pensionärsförening r.f 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. 

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 Alf Bäckström 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. 

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 24 oktober 2017 återvaldes Gun Forsman till 

ordförande för år 2018. 

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

Styrelsens sammansättning för år 2018: Siv Aro, Märta Backlund, Pia Berg, Alf 

Bäckström, Gustav Mannfolk, Roger Nordberg, Marianne Ulfvens, Nils Westerholm 

och ersättare Sven Backman, Helena Böling, Henrik Rönnqvist och Matti Uusimäki. 

Vid det konstituerande styrelsemötet den 18 januari valdes Roger Nordberg till 

viceordförande, Siv Aro till sekreterare och Gustav Mannfolk till kassör. 

Styrelsen har under det gångna året haft 10 protokollförda styrelsemöten, till vilka 

styrelsemedlemmarna kallats via e-post med bifogad föredragningslista. 

Medlemmar 

Föreningen hade i slutet av året 1 118 medlemmar varav 602 kvinnor och 516 män. 

Under året fick föreningen 67 nya medlemmar, 23 medlemmar avled under året och 

20 personer avskrevs. 

Föreningsmöten 

Stadgeenligt vårmöte hölls den 5 april i Stationshuset i Finby. Bokslutet och 

verksamhetsberättelsen genomgicks och godkändes enhälligt och de 
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redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet. Efter mötesförhandlingarna delade 

Juhani Törnroos från Trafikskyddet ut diplom åt de som deltagit i den tvådelade 

seniorbilistkursen. Sonja Nyholm från Ingves & Svanbäck berättade om resor och 

Thorolf Westerlund underhöll med sång och musik. 

Höstmötet hölls den 30 oktober i Stationshuset i Finby. Till ordförande för år 2019 

valdes Märta Backlund och till ordinarie medlemmar i styrelsen för åren 2019-2020 

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

ersättare för åren 2019-2020 valdes Britta Malm och Peter Andersen, till ordinarie 

medlem för 2019 valdes Helena Böling och till ersättare för 2019 valdes Pirkko 

Hagman.  

Sven Söderlund och Helge Stenback underhöll med sång och musik. Christian 

Nylund visade bilder och berättade om en resa till Afrika. 

Representation 

Den 1 februari deltog Siv Aro och Vivan Granfors i en resekoordinator träff ombord 

på Wasaline till Umeå. 

Närpes stad ordnade ett informationstillfälle den 7 februari om projektet Kraft i Åren. 

Roger Nordberg, Märta Backlund, Gun Forsman, Nils Westerholm och Gustav 

Mannfolk deltog från vår förening. 

Vid en regional frågesports uttagningstävling i Vasa den 14 februari deltog Närpes 

pensionärsförening med två lag. I lagen tävlade Roger Nordberg, Jan-Erik Mattfolk, 

Runa Britta Langels, Rainer Böling, Kaj Ojala och Britta Hannus Gullmets. Båda 

lagen placerade sig på en delad tredje plats och kvalificerade sig därmed till finalen i 

Åbo den 18 april. Lag två knep en andra plats i finalen. 

Regionens vårmöte hölls i Oravais den 11 april. Som delegater deltog Gustav 

Mannfolk, Sven Backman, Alf Bäckström, Roger Nordberg, Helena Böling och Matti 

Uusimäki. Pia Berg deltog som representant för förbundet. 

Förbundets vårmöte hölls i Borgå den 24 april. Som delegater deltog Sture 

Häggblom, Sven Backman, Matti Uusimäki, Roger Nordberg och Siv Aro. 

Årets upplaga av Kvarkens pensionärsparlament gick av stapeln i Vasa på Hotel 

Tropiclandia 14-15 maj. Temat för parlamentet 2018 var "Att åldras tryggt". Styrelsen 

valde att sända fyra representanter från vår förening. I parlamentet deltog Gun 

Forsman, Siv Aro, Roger Nordberg och Henrik Rönnqvist. 

Märta Backlund och Henrik Rönnqvist deltog i Sparbanksstiftelsen Aktias 

bidragsutdelningstillfälle den 22.5. i Pörtom Sportklubbs servicehus. 

Britta Malm och Siv Aro deltog i ett informationstillfälle som Ingves & Svanbäck 

ordnade för resegruppsdragare på Bock`s Corner i Dragnäsbäck den 16 oktober. 

Den 15.11 deltog Pia Berg, Roger Nordberg och Siv Aro i ett diskussions- och 

infotillfälle i Vasa ordnat av pensionsförbundets intresseorganisation PIO och 

Arbetspensionsförsäkrarna Tela. 
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Svenska pensionärsförbundets höstmöte hölls den 22 november i Tammerfors. Som 

delegater deltog Gun Forsman, Märta Backlund, Sven Backlund, Siv Aro, Roger 

Nordberg och Henrik Rönnqvist. Pia Berg deltog som styrelsemedlem i förbundets 

styrelse. I samband med höstmötet utsågs Gun Forsman till årets pensionär 2018. 

Kommittéer 

Program- och beredningsgruppen: Gun Forsman ordförande, Thorolf Westerlund, 

Roger Nordberg och Siv Aro. Thorolf Westerlund avgick på egen begäran ur 

gruppen. Johan Pått deltog i planeringen av julfesterna. 

Motionskommitté: Märta Backlund ordförande, Kurt Edman, Gustav Mannfolk och 

Nils Westerholm.  

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

Jerkku och Håkan Hed. 

Funktionärs- och serveringsgrupper: Marianne Bäckström huvudansvarig. 

Resekommitté: Alf Bäckström, Siv Aro och Britta Malm. 

IT- stödgrupp: Alf Bäckström, Gustav Nordmyr, Maja Nordmyr, Frey Österberg och 

Britta Malm fr.o.m höstterminen. 

Kantamentorer: Alf Bäckström, Gustav Nordmyr, Klas Smeds, Bengt Österberg, 

Märta Backlund, Helena Böling, Lars Gulin, Inger Granfors, Elisabet Bärden och Ralf 

Häggqvist. 

Webbredaktion: Alf Bäckström webbansvarig, Märta Backlund, Pia Berg och Gunilla 

Sanden. 

Skrivargrupp: Märta Backlund, Gunilla Sanden och Helena Böling. 

Historikkommitté: Tillsatt den 15 februari.  Märta Backlund, Alf Bäckström, Gustav 

Mannfolk och Siv Aro. Kompletterades senare med  Gunilla Sandén. 

 

VERKSAMHET 

Fester och sammankomster 

Pensionärscafé i Pörtom. 

Den traditionella vinterfesten ordnades den 16 februari i Pörtom. Frey Österberg 

berättade och visade bilder från en resa till Peru. Juthman & Bäcklund underhöll med 

sång och musik. 

Musikcafé i Stationshuset i Finby. 

Den 8 mars ordnades ett musikcafé i Stationhuset i Finby. Janne Bergman, Lasse 

Eriksson och Sven Rosendahl stod för underhållningen. Peter Andersén berättade 

om sina minnen från arbetslivet i kommunens tjänst och om livet som pensionär. 

Anita Ismark, nyvald ordförande för SPF Österbotten, informerade om regionen. 

Festen var välbesökt och stationshuset fylldes till sista plats. 
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Regionens sommarfest 
 
Regionens årliga sommarfest ordnades i år på Forsby danspaviljong i Pedersöre den 
1 augusti. 38 personer från vår förening deltog i festen i Forsby. 
 
Pensionärscafé i på Rörgrund. 
 
En vacker sensommardag den 22 augusti ordnades pensionärscafé på Rörgrund 
danspaviljong i Pjelax. Grannföreningarna i Övermark, Lappfjärd, Kaskö och 
Kristinestad hade inbjudits till festen. Programmet bestod till stor del av sång och 
musik. Pikt-orkestern, Ö-spel och Allsångsgillet stod för största delen av programmet. 
Carl-Gustav Mangs höll festtalet och Patrick Ragnäs från SPF Österbotten berättade 
om aktuellt från regionen. Pjelax marthaföreningen stod för bespisningen och bjöd på 
laxsoppa och kaffe med dopp. Festen var välbesökt. Ca 240 personer deltog i festen. 
  

Café för äldre invandrare. 

Den 18 september ordnades ett pensionärscafé i Seniorhuset. Denna gång hade 

föreningen inbjudit äldre invandrare till en träff. Sven Söderlund och Helge Stenback 

skötte musiken. Invandrarna hade möjlighet att berätta om sig själva och Gun 

Forsman presenterade vår förening. Håkan Westerback visade gamla bilder från 

Näsby. 

Julfester 

Lillajulfest firades på Frank Mangs Center den 29 november. Pensionärer från alla 

församlingar i Närpes hade inbjudits. Nanna Rosengård, Johan Pått, Klas Karlsson 

och Torolf Westerlund underhöll med sång och musik. Tom Ingvesgård 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 15 december firades julfest på Red & Green. Restaurangen hade dukat fram ett 

festligt julbord. Julia Nylund bjöd på fina sånger kompad av Victor Enlund på gitarr. 

Håkan Gullmets läste dikten Tomten av Viktor Rydberg på Närpes dialekt och Karl-

Gustav Norrgrann berättade minnen från sin tid som orienterare. Närpes 

Spelmansgille spelade till dansen. 

Motionsverksamhet 

Den 23 maj ordnades årets första tipspromenad. Medlemmar från grannföreningarna 

i Korsnäs, Kaskö och Övermark hade inbjudits. 

Höstens tipspromenad hade förlagts till Pörtom den 4 september. Ida Hautaoja hade 

sammanställt frågorna längs promenaden. 

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

parken med Christine Skogman som ledare. 

Tennis har spelats 43 gånger både inom- och utomhus under året. 

Bowling har spelats varje måndag under tiden bowlingshallen varit öppen. 
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Resor och teaterbesök 

Årets första teaterbesök gjordes till Wasa Teater den 8 februari. Vi såg pjäsen Den 

första dagen. 

En vacker försommardag den 17 maj ordnades en utfärd för boende på Bostället. 

Med en inva-taxibil och en minibuss gick utflykten till Kaskö. Föreningen bjöd på kaffe 

på Frank Mangs Center i Stobacka. Uflykten var uppskattad och deltagarna 

framförde önskan om att det även nästa år skall ordnas en utflykt. 

Den 6-7 juni ordnades en resa till Nådendal med omnejd. Vi besökte Vuojoen 

Kartano, Villnäs slott och vi övernattade på Nådendal Spa. Andra dagen bekantade 

vi oss bland annat med Gullranda trädgård. Resebyrå Ingves & Svanbäck hade 

planerat resan som gjordes tillsammans med Korsnäsnejdens pensionärer. 

Tidigt en vacker sommarmorgon den 14 juni insamlades 64 resenärer för att påbörja 

årets hemliga resa. Förmiddagskaffet dracks på Koskenkorvan Trahteeri. I 

gårdsbyggnaderna hade inretts ett museum där husbonden på förträfflig svenska 

berättade om alkoholens väg till Finland. Platsen låg intill brännvinsfabriken. Resan 

fortsatte till Seinäjoki där en lokal guide förevisade oss sin stad. Lunch åt vi på 

Punaisen Tuvan Viinitila i Alajärvi. Här producerar man 50000 flaskor vin årligen 

uteslutande av inhemska råvaror. Efter lunchen träffade vi en lokal guide som 

berättade om Alajärvi. Dagens program avslutades på Vulkancentret i Alajärvi där vi 

fick uppleva naturkrafterna. 

För att lära känna vårt närområde gjorde vi en halvdags guidad rundtur i vår 

närmiljö den 12 september. Turen gick över Niagara bron till Vargholmen, Benvik, 

Kaskö, Eskilsö och Knåpnäs. Kaffet intogs på Blå Stunden i Kaskö. Närpes 

guideklubb hade planerat resan och guidade oss runt i alla byar. Sparbanksstiftelsen 

i Närpes hade gett bidrag så resan kunde genomföras vederlagsfritt för deltagarna. 

På grund av den stora efterfrågan på biljetter till musikalen Gambämark på 

WasaTeater gjordes två resor den 29 september och den 2 oktober.  

Under de äldres vecka den 9 oktober besökte Wasa Teater Bostället och 

pensionärsföreningen bjöd på kaffe med dopp. 

Den 2-3 november gjorde vi en teaterresa till Helsingfors för att se musikalen 

Chess på Svenska Teatern. 

 

Inspirationscafé 

Den 18 oktober ordnades ett inspirationscafé för medlemmar som arbetar med 

föreningens olika aktiviteter på Stationshuset i Finby. Susanna Maris föreläste om 

stresshantering för äldre och David Strömbäck sjöng och spelade egna låtar. 
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IT för seniorer 

Under vår- och höstterminen har datastugan varit öppen 25 måndagar mellan 
klockan 13-15. Under året har datastugan haft 16 besök. Tre datorer står till 
förfogande och medlemmarna kan här få hjälp med sina dataproblem. 
 
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.  
 
19, 24 och 26 april ordnade Svenska pensionärsförbundet It-kurser i Malax. 
 
21 maj ordnades en medlemsregisterverkstad i Vasa. 
 
11 oktober ordnade SPF Österbotten Webbsidestöd 
 
Den 1 november ordnade Svenska pensionärsförbundet ett It-seminarium i Vasa för 

handledare i Österbotten.  

Den 29 november ordnade FPA rådgivning om digitala tjänster. 

Österbottens förbund ordnade en nätverksträff den 17 december i Vasa. 

Kurser 

En ordförande konferens ordnades i Korsnäs den 20 februari. Gun Forsman och 

Roger Nordberg deltog. 

Kantamentorerna deltog i en kurs med Tobias Lillandt från förbundet den 10 april. 

30 augusti ordnades inspirationsdag för föreningarnas ordförande i Korsholm. Gun 

Forsman och Roger Nordberg deltog. 

Den 13 som september deltog Siv Aro och Britta Malm i en föreläsning om 

pensionärsföreningen och GDPR (General Data Protection Regulation) på 

Seniorpunkten i Korsholm. 

Ett äldrerådsseminarium ordnades i Vasa den 27.9. Roger Nordberg och Matti 

Uusimäki deltog från vår förening. 

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.  
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Understöd 

Närpes pensionärsförening har under året erhållit verksamhetsbidrag av Närpes stad. 
 
Från Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland erhölls ett bidrag för 
uppsökande verksamhet bland pensionärer som inte är medlemmar eller aktiva i 
någon pensionärsverksamhet och för skapande av guldkant i tillvaron. 
 
Från Svenska pensionärsförbundet/Svenska Kulturfonden har erhållits bidrag för 
medlemsvård och för it-verksamhet. 
 
Sparbanksstiftelsen Aktia i Pörtom har gett bidrag för ordnande av ett pensionärscafé 
i Pörtom. 
 
Sparbanksstiftelsen i Närpes har gett bidrag för en guidad rundtur i södra delen av 
Närpes samt för utgivande av en historik år 2019. 
 
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 2018 har varit 14 euro av vilket 11 euro har erlagts till 

Svenska pensionärsförbundet. Föreningens olika verksamhetsformer sker i princip på 

självkostnadsbasis för deltagarna. I övrigt hänvisas till bokslutet för 2018. 

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. 

Den 15 februari beslöt styrelsen anta Wasa Teaters anbud på en teaterlek för 

seniorer till Bostället och att medlen tas från Elsa och Axel Bergs fond.   

Styrelsen beslöt den 20 februari att ge 1000 euro i bidrag från Elsa och Axel Bergs 

fond till Österbottens cancerförening för insamling av medel för en Pet-

röntgenapparatur till Vasa Centralsjukhus. 

 

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 

 


