
 

SPF Åboland   

 

Verksamhetsberättelse 2020   

Detta är ett sammandrag över den åboländska verksamheten inom Svenska pensionärsförbundet (SPF).  

1. Administration 

SPF Åboland är ett samarbetsorgan för de registrerade pensionärsföreningar i kommunerna Kimitoön, 
Pargas och Åbo som är medlemmar i Svenska pensionärsförbundet. Den 31.12.2020 hade dessa föreningar 
sammanlagt 1924 personmedlemmar (en minskning med 46 under ett år). SPF Åboland är en oregistrerad, 
ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation. 
Styrelsen för SPF Åboland hade 2 möten under året;  den 8.1. och 30.9. Båda har hållits på Pargas stads 
äldrecentrum Seniorum, på Strandvägen 1.   
Ordförande 2020 har varit Tryggve Röblom och vice ordförande Mikael Reuter. Ombudsmannen har 
fungerat som sekreterare. Kallelse har skickats till styrelsen men också till de åboländska kommitté-
medlemmarna i SPF. Restriktioner p.g.a. coronapandemin ledde till att kommittémedlemmarna inte inbjöds 
till mötet 30.9.   

Styrelsen för SPF Åboland 2020: 
 
Tryggve Röblom, Ordförande, Dragsfjärds Pensionärer (suppleant: Olof Isberg) 
Bengt Backman, Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär (Liisa Wikfors)     
Christjan Brander, Pensionärsföreningen i Iniö (Rea Åkerfelt)                     
Inga-Lill Karlsson, Åbo Svenska Pensionärsklubb (Jan-Peter Kullberg) 
Yngve Lindqvist, Pensionärsklubben Festingarna i Nagu (Rune Franzén) 
Mikael Reuter, Pargas Svenska Pensionärer (Gunnel Jansson) 
Carl-Erik Wasén, Kimito Pensionärsförening (Rune Bergström)              
Gunnar Ölander, Västanfjärds Pensionärsförening (Tommy Bergström)                
Trygve Österman, Korpo Pensionärer (Christer Johansson)  
 

Dessa personer har representerat Åboland i SPFs styrelse och kommittéer 2020:  
 
Förbundsstyrelsen:  Christjan Brander 
Suppleant förbundsstyrelsen:  Annika Loman 
Arbetsutskottet: Mikael Reuter 
Redaktionsrådet: Torbjörn Kevin 
IT-kommittén: Christjan Brander, Esa Mäkelä 
Resekommittén: Asta Lindholm 
Kommittén för intressebevakning och påverkan: Clara Kronqvist-Sundström, Märta Marjamäki 
Valberedningen: Carita Isaksson 

2. Information 

Nyhetsbrevet SPF Nytt från Åboland utkom 3 gånger under året. Därtill uppdateras webbsidan regelbundet 
med aktuella artiklar. https://aboland.spfpension.fi/start/ 
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3. Verksamhet 
 
Frågesport 
 
Den åboländska uttagningen i frågesport hade lockat med tolv lag vilket är nytt rekord. Tävlingen hölls på 
Kåren i Åbo 12.2. Frågorna var uppgjorda av Jesper von Hertzen. Som jämlik och opartisk domare fungerade 
Jörgen Eklund från Nagu/Pargas. 
 
Vinnare blev Pargas svenska pensionärers Lag 3 med Margaretha Blomqvist, Mai Lindblom och Stig 
Kavander (28,5 poäng). De gick vidare till förbundets final. Fjolårets vinnare blev andra, dvs. Festingarna i 
Nagu med Mary Båge, Göran Lindqvist och Rune Franzén (26,5 p). Tredje platsen delades mellan Pargas 
svenska pensionärers Lag 1 med Regina Lehtola, Björn Eriksson och Karl-Johan Nylund (25,5 p) samt Åbo 
svenska pensionärsklubbs Lag 2 med Gun Herranen, Henning Grönroos och Jan-Peter Kullberg (25,5 p). 
Totalt kunde man få 40 poäng i frågesporten. 
 
Finalen var planerad att hållas 26 mars, också den på Kåren. Den hölls istället virtuellt 10 december med 
uppkoppling till alla lagen och direktsändning på Youtube. I finalen klarade sig Pargaslaget bra och kom in 
på en delad tredje plats. Vinnare var Hufvudstadsbladets seniorer med 38,5 poäng av 40 möjliga. 
 
Planerade program 
 
I början på året hade flera träffar prickats in i Åboland. Planerade program var reseledarträff i Dragsfjärd 
31.3 och sommarträff på Rosala 27.5 men de blev inhiberade eftersom corona-restriktionerna förhindrade 
arrangemangen. Förbundets äldreråds-seminarium på Kåren 16.3 och skrivarkurs med Markus West 1.4 
inhiberades likaså.  
SPF Österbotten besökte Åboland 2019 och en svarsvisit var planerad till 27-28.3.2020. Ett digert program 
hade utarbetats och förbundet hade beviljat 1000 euro för besöket. Besöket görs när det är möjligt att 
genomföras på ett säkert sätt. 
Boule är en verksamhetsform där man kan träffa varandra utomhus på ett relativt säkert sätt. Många 
föreningar i Åboland har haft bouleverksamhet under året och därför prickade man in ett åboländskt 
mästerskap 8.6. Även detta mästerskap blev framskjutet till 2021. 
Den åboländska lillajulskryssningen 23-24.11 inhiberades också liksom året innan. Det har alltså inte varit 
lillajulskryssning sedan 2018. 
 
Eftersom föreningarnas medlemmar hör till pandemins riskgrupp, är det viktigt att regionen och 
föreningarna tar myndigheternas rekommendationer på allvar. Verksamheten under år 2021 kommer 
fortsättningsvis att präglas av den pågående pandemin. Faktorer som spelar in är pandemins utveckling, 
myndigheternas rekommendationer och tillgången till vaccin.  
 

   

1.2.2021 Mona Lehtonen 


