SPF Nytt 6.6.2018
Sommar redan!
Hej! Tiden har gått snabbt för det är redan nästan fyra månader sedan jag senast skickade SPF NYTT.
En del har hänt under tiden. När det gäller lagar så har vi ju en ny lag om datasekretess. Den har
säkert ingen undgått. Förbundet har gjort upp anvisningar för medlemsföreningarna, de kan hittas
här: https://www.spfpension.fi/sv/it/it_for_foreningar/medlemsregister/dataskyddsforordningen/
Dataskyddsförordningen har främst stiftats med tanke på stora företag men också små föreningar
ska se igenom sina rutiner. Det man sparar när det gäller personuppgifter ska kunna motiveras
(styrelsen kan konstatera motiveringarna och anteckna i ett mötesprotokoll).
Goda lässtunder (i hängmattan)! hälsar Mona Lehtonen, ombudsman

IT-stöd till föreningarna
Förbundets IT-kommitté har på många möten diskuterat IT-stödet till föreningarna. I Österbotten har
man anställt IT stödpersoner och i Nyland har Robert Riska lett IT-verkstäder. Nu samlar Robert in
önskemål från föreningarna i Åboland. Med tanke på höstens verksamhet och planering kartlägger
Robert vilka behov som finns. Kontakta Robert på robert.riska@spfpension.fi eller per telefon 040
578 3207.

Sommarträff i Houtskär
Över 120 personer deltog i den åboländska pensionärsträffen på Houtskär 29.5. Det var en mycket
lyckad träff med både fakta och rekreation! Stort tack till arrangörerna! Mera om träffen kan du läsa
här: https://aboland.spfpension.fi/start/

Förbundets Boulemästerskap 2018
Förbundets Boulemästerskap ordnas 22.8 i Jakobstad. Vi hoppas på deltagare också från Åboland!
Ifjol deltog Korpo Pensionärer i boulemästerskapet i Mariehamn. Det är verksamhetsledare Berit
Dahlin som koordinerar tävlingen och man ska anmäla sig till henne, 040 578 0248.

Kvarkens pensionärsparlament
SPF Österbotten har erhållit Leader-understöd för att tillsammans med Västerbottens pensionärer
ordna två pensionärsparlament. Kvarkens pensionärsparlament 2018 genomfördes 14-15 maj i Vasa.
Åboland representerades av förbundsstyrelseledamot Christjan Brander och äldrerådsmedlem Pippi
Brander. Pensionärsparlamentet var mycket lyckat och man planerar att ordna det på nytt våren
2019. Här hittar du material från parlamentet samt länkar till livesändningen på webben och
radioinslag i radio Vega: https://osterbotten.spfpension.fi/parlament/

Kurser i IT och medlemsregistret
Vår IT koordinator Robert Riska och medlemssekreterare Åsa Danielsson besökte Pargas i maj och
höll verkstäder. Till hösten planeras IT-träffar i foto och bildbehandling i alla regioner. Även kurser för
webbredaktörer planeras. Vi återkommer. Kom också ihåg att det finns en ny reviderad version av
Datorns ABC. Den kan beställas av Robert Riska.

Landskapsreformen
SPF är med i nätverket som förbereder tredje sektorn inför landskapsreformen (Järjestösote 113).
Undertecknad var med på ett informationsmöte på svenska om hur frågan framskrider. Projektet
Järjestösote 113 har gett ut en checklista för alla aktörer inom frivilligsektorn som har någon typ av
social verksamhet som påverkar hälsan. Listan finns här (på finska):
https://aboland.spfpension.fi/Site/Data/711/Files/Jaerjestoejen%20check-list_Final%2C%20pdf.pdf
Som bäst planeras Egentliga Finlands landskaps kommande helhet för webbtjänster. Man vill höra
om behov och önskemål för webbtjänsten. Kimpassa-Allihopa har öppnat en digital förfrågan som rör
temat. Den hittar du här: https://kimpassa-allihopa.fi/sv/nyheter/svara-pa-forfragan-omlandskapets-webbtjanster-och-paverka/

Frågesport
Som de flesta har läst på God Tid så gick segern i förbundets frågesport till Malax. Finalen hölls på
Kåren i Åbo och glädjande stor hejaklack hade bänkat sig runt väggarna. Åboland representerades av
Västanfjärds Pensionärsförening. Det är ännu oklart hur frågesporten går vidare i förbundet. En del
frågor om arrangemanget lyftes upp på förbundets vårmöte i Borgå. Vi följer med.

Ny webbsida
Förbundets nya webbsida öppnades i början av året. När man lanserar nya sidor finns det alltid
sådant man kan förbättra så därför vill vi gärna ha feedback. Vi tar mycket gärna emot kommentarer.
Har du hittat det du letar efter? Har du tips och förslag? Kontakta ombudsmannen eller vår
webbredaktör Markus West.

Motionskampanj
Du har ännu 2 dagar på dig att skicka in motionsblanketten! De ska skickas in senast 8.6 till
förbundets kansli i Helsingfors. Förbundets motionskampanj pågick 1.3- 31.5.2018. Bland alla som
returnerat kupongen utlottas en kryssning för två personer på SPF:s Seniorskepp 5-7.11.2018 samt
tio motions- och hälsoprodukter.

God Tid
Om man vill läsa sin God Tid på pekplattan eller dator så kan man meddela vår chefredaktör. Han
handhar de digitala prenumerationerna. Mer info här:
https://www.spfpension.fi/godtid/webbtidningen/

En riktigt skön sommar!

önskar Mona Lehtonen, ombudsman, 040-3539905

