Svenska pensionärsförbundet/ Samarbetsgrupp får Åboland

PM 1/2015

Tid: Tisdagen den 31 mars 2015, kl. 10.00 – 12.00
Plats: Svenska pensionärsförbundets kansli i Åbo, Auragatan 1.
Närvarande: Tryggve Röblom (ordf.), Carl-Erik Wasén, Runa Heino, Carin Åminne (p. 1- 6),
Kristina von Weissenberg, Tore Ahlbäck, Raili Svahnström, Anders Johansson, Jan-Erik
Bergquist och Mona Lehtonen (sekr.)
Frånvarande: Bengt Backman
1. Mötets öppnande och beslutförhet
Ordförande Tryggve Röblom öppnade mötet kl. 10.00 och hälsade alla välkomna. Han
konstaterade att mötet var rätt sammankallat och beslutfört. De närvarande presenterade sig.
2. Föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes (bilaga 1). Beslöts att behandla punkt 10. Den Åboländska
kryssningen som punkt 6.
3. Protokolljustering
Protokollet från den 21.10.2014 justerades av de då närvarande. Detta protokoll justeras av
nästa möte.
4. Regionens representanter i förbundets kommittéer avger rapporter
Förbundsstyrelsen och organisationskommittén (Bergquist): Styelsen har anställt IT-koordinatorn Robert Riska. Det finns en liten grupp som sysslar med personalfrågor. Riska skall
besöka föreningarna. Styrelsen har beslutat att Pang Sångfest kommer att ordnas även i
framtiden. På organisationskommitténs möte i morgon skall en kommunikationsplan samt
medlemsrekrytering behandlas. Det finns behov av att minska organisationen.
Arbetsutskottet: (von Weissenberg): Har bara hunnit på ett möte tillsvidare.
Redaktionsrådet (Åminne): Det är inte bra att Åboland står utanför redaktionsrådet, vi borde ha
en medlem där. Detta borde förberedas ordentligt inför nästa år.
IKT stygruppen (Mona Lehtonen): IT-kommittén hade möte igår sammankallad i brådskande
ordning. Till mötet var även arbetsutskottet kallat. AU hade föreslagit att IT-kommittén skulle
krympa till fem personer och föreslog ingen ledamot från Åboland. Styrelsen valde (25.3) ändå
Esa Mäkelä från Dragsfjärd i kommittén som i övrigt fortsätter utan ändringar i sammansättningen. Årets IT-pensionär skall utnämnas för 2015. Medlemmarna har möjlighet att
föreslå en person som har gjort betydande insatser för föreningarnas IT-verksamhet. Årets ITpensionär presenteras på Seniorkryssningen 2015. Personen väljs av styrelsens presidium.
Mona informerade också om SeniorSurf- dagen 6.10 och önskar samarbete mellan föreningarna
och kommunerna (dvs. biblioteken, mbi), men man kan gärna ha andra aktörer med också
(företag). Ett lämpligt tema kan vara www.kanta.fi som torde intressera allmänheten.
Robert Riska kommer att leda kurser och har gjort upp en lista som delades ut (bilaga 2).
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Valberedningen (Svahnström): Har inte haft möte.
5. Åboländska representanter i förbundets organ
Diskuterades de åboländska representanterna i SPFs olika organ. När det gäller höstmötet så
har Jan-Erik Bergquist mandattid 2015-16. Men till de olika kommittéerna behöver man hitta
medlemmar före konstituerande mötet i början av år 2016.
6. Den åboländska kryssningen
Carin Åminne har årligen arrangerat den åboländska lillajulskryssningen. Deltagarantalet har
som mest varit uppe i 330. Hon har bokat Viking Lines Amorella för en morgonavgång den 23
november. I föreningarna har detta väckt mycket missnöje eftersom det leder till tidiga
väckningar under avfärdsdagen samt även följande dag. Deltagarantalet har sjunkit. Även i år
har Viking Line (Tina Harms) lovat bjuda på Benny Törnroos. Kvällsavgång med Viking Grace var
inte populärt för 2 år sedan, då båten var ny och det höjer också på priset.
Konstaterades att lillajulskryssningen är en trevlig tradition som borde fortsätta. Problemet är
att få en förening att stå för arrangemangen. Beslöts att reseledarna får ta itu med detta på sitt
möte 6.5. Carin Åminne tar offert även från Tallink Silja.
7. Verksamheten 2015
Mona Lehtonen delade ut sammandraget av deltagarutvärderingarna från seminariet
”Kommunikation och samarbete” 5.3 i Pargas. Konstaterade att dagen var lyckad (bilaga 3)
Eventuella gemensamma aktiviteter 2015. Sommarfesten ifjol var på Valsens dag i Kasnäs, men
den ordnas inte i år. Inte heller kan man ha den i samband med Kasnäsdagen, då är det fullt
där. Man kunde fråga Västra Nyland om vi kan delta i deras fest.
När det gäller medlemsrekrytering konstaterades det att smågruppsverksamheten är viktig.
T.ex IT-rådgivningen är en sådan. Det är inte alla medlemmar som kommer på medlemsmöten,
men för dem som deltar har det en mycket viktig social funktion. Man konstaterade att en
möjlighet är att grunda nya föreningar.
8. Samarbetsgruppens mötesschema
Samarbetsgruppen för Åboland har hittills sammankommit 2 gånger per år. Beslöts att inte
ändra på schemat, nästa möte är i oktober.
9. Förbundets verksamhet
Följande evenemang är frågesporten som ordnas samtidigt på alla orter. Vår uttagning är på
Kasnäs, den 16 april kl. 13.00.
Vårmötet ordnas den 21 april i Dragsvik. Ingen gemensam transport ordnas. Eventuellt
busstransport från Karis.
Den 6.5 ordnas en reseledarutbildning (OBS inte 5.5) på kansliet i Åbo (bilaga 4).
10. Äldreråden
Äldreråden i Pargas och Kimitoön har haft en gemensam träff förra veckan. En viktig fråga är att
äldreråden borde få en synligare roll. Där kan äldreråden själva vara aktiva.
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11. Anmälningsärenden
Kimito: IT –drop in verksamheten fortsätter och är viktig, det har varit 15-20 deltagare. På
nästa månadsmöte besök av en trädgårdsmästare. Annars rullar verksamheten på som normalt.
Västanfjärd: Just nu förberedelser inför 40 års jubileet som hålls den 12 maj.
Åbo: I juni åker man till Riga och före det till Riihimäki Glasmuseum. Månadsträffarna har en
viktig funktion.
Nagu: IT-caféet har träffats 9 gånger under våren och sista träffen hölls igår. Det har varit
mycket lyckat med 15-16 personer varje gång. Gusse Laurén från Pargas har lett träffen.
Bowlingintresset växer. Stavgången träffas i olika byar med en lokal ”värd” som berättar om
byn och ibland bjuder på kaffe. Snackbaren kommer att besöka Jurmo på sin våravslutning.
Man har varje månad verksamhet på Servicehuset (bingo och våfflor). En ny sångkör har börjat
öva i år. Man besökte Pang Sångfest. På senaste månadsmöte hade man besök av servicechef
Martina Sjöstrand från FPA som berättade om olika stöd och även om FPA-taxibeställningarna.
Korpo: Till nästa månadsmöte har man inbjudit Silverkören Argentum. Skolan samlar in pengar
till lägerskola /kulturresa och sköter serveringen. Hemlig resa ordnas enligt gammalt mönster.
Man har ingen smågruppsverksamhet då det finns så många andra grupper i Korpo.
Pargas: Föreningen tacklas med ekonomiska problem, bl.a. mötesutrymmena är kostsamma.
Nästa utlandsresa går till Krakow den 14.4 och ordnas tillsammans med resebyrå Forte. Man
har 9 medlemsmöten per år och 7-8 smågrupper.
Dragsfjärd: Näst i tur är en resa till Tenala-Bromarv föreningen 16.4. I juni blir det hemliga
resan och i augusti besöker man Örö som försvaret har öppnat för allmänheten.
Att hitta bra program till månadsträffarna är inte så enkelt. Nästa gång kommer en taxichaufför
och berättar om FPA-ersättningarna för taxiresor. Man har IT-café två gånger i månaden (i Kärra
och Dalsbruk). Den 14 december blir det julfest kombinerat med 40-års jubileum.
12. Övriga ärenden
Man diskuterade problematiken med teaterbiljetter. Det är för föreningarna alltid en stor utgift
då gruppens biljetter ska betalas långt i förskott. Förbundet kunde kanske ta upp detta med
teatrarna.
13. Nästa möte
Nästa möte hålls preliminärt i oktober, helst kl. 10.00. Något datum fastställdes inte.
14. Mötets avslutande
Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat kl. 12.00.

Tryggve Röblom
Ordförande

Mona Lehtonen
Mötessekreterare

