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ANNORLUNDAÅRET 2020 

Ibland går nästan ingenting som på Strömsö. Större delen av det föreningarna och förbundet 

hade planerat för året 2020 kunde inte verkställas. Ingen var förberedd på vad Covid-19 kom 

att betyda. När pandemin kom i mars var myndigheternas rekommendationer mycket kärva. 

Vi över 70 skulle inte alls gå ut, inte ens till butiken, möjligen kunde vi ta en kort sväng med 

hunden, de som nu hade en sådan. Det är lätt att vara smått ironisk i efterskott. Ingen visste ju 

då vad pandemin skulle föra med sig. Nu kan vi vara verkligt tacksamma för att politikerna 

och myndigheterna tog till kraftåtgärder. De har nämligen räddat mången pensionärs liv. 

Småningom lärde vi oss att leva så nära det normala som möjligt, och att reagera med större 

försiktighet när spridningen ökade.  

Ändå har vi inte kunnat träffas, sjunga, dansa eller resa tillsammans under året som vi brukar. 

Också om vi är anpassningsbara, så har de flesta av oss saknat samvaron. För första året på 

mycket länge har antalet medlemmar sjunkit. Vi har ju en årlig avgång på flera hundra 

medlemmar, men samtidigt har de nya medlemmarna varje år varit flera än de som avgått. Av 

förståeliga skäl har det inte varit lätt att få nya medlemmar när den normala verksamheten 

varit på sparlåga. Sannolikt finns det nu ett uppdämt behov av att träffas och trivas 

tillsammans igen och därmed också att få nya pensionärer att trivas med oss.  

Kreativ fantasi är en användbar resurs i alla sammanhang. Uteaktiviteterna i föreningarna har 

ökat som gemensamma vandringar, boule och golf och till och med gemensamma 

sångövningar ute i naturen. Förbundets verksamhet över nätet har nått alldeles oanade och nya 

höjder. Vi har kunnat lyssna till musik, dansa hemma ensamma eller med den vi bor med till 

levande dansbandsmusik, kurser av många slag har hållits över nätet. Man blir nästan andfådd 

bara att läsa om den här verksamheten här i årsberättelsen. Personalen skall ha ett stort 

erkännande för sin aktivitet att hitta på och starta verksamheter som varit möjliga under 

pandemin.  

Vårt förbund har också fått erkänsla för det vi gör. Svenska pensionärsförbundet utnämndes 

av Förbundsarenan till Årets förbund år 2020.  

Våra bidragsgivare har fortsatt stort förtroende för det vi gör, och mycket tack vare dem kan 

verksamheten vara så omfattande som den är och ekonomin vara i skick.  

Inte ens vi pensionärer har upplevt ett år som 2020. Vi har tydligt blivit påminda om att allt 

kan man inte förutse, men med vilja och fantasi kan man anpassa sig och också lära nytt. 

Ingenting är så ont att det inte har något gott med sig. Vi kan igen se med tillförsikt på 

framtiden när vi vaccinerats och vunnit över pandemin. 

       

 

Ole Norrback 

Förbundsordförande  
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1. ALLMÄN INFORMATION  

Förbundet hade 77 medlemsföreningar den 31.12.2020. 

Föreningarna hade 31.12.2020 totalt 19 965 betalande medlemmar enligt region: 

SPF Mellannyland             15 föreningar                           3090  medlemmar  

SPF Östnyland                   11 föreningar                           2452  medlemmar  

SPF Västnyland                 12 föreningar                           2721  medlemmar  

SPF Åboland                       9  föreningar                          1924   medlemmar  

Åland                                   2  föreningar                            363  medlemmar  

SPF Österbotten                26  föreningar                           9194  medlemmar  

Övriga Finland                    2  föreningar                             221  medlemmar  

 

Förbundet hade 44 understödjande medlemmar och 3 understödjande föreningar. 

 

Statistik över föreningarnas verksamhet 
 

Verksamhetens art    Antal  Deltagare 

Föreningsträffar    362  19034 

Föreläsningar    115    6921  

Motionsevenemang  2238  32613  

IT-kurs     131    1102 

IT-handledning    325      725 

IT-föreläsningar      18    1000   

Teaterbesök     121    1662 

Körsångstillfällen    172    3374  

Fester       23    2426 

Resor       29      577 

Andra möten     126      252  

Kurser       15        73 

Klubbverksamhet     849    8948 

Sommarverksamhet    103    1186  

Övrig verksamhet    109    1963 

Antal föreningar som uppgett statistik är 77.                                          
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Statistik över förbundets digitala verksamhet på webbplatsen, Youtube  

och Facebook 

 

Verksamhet                      Visningar 

Musikaliska evenemang      61054 

Motionsevenemang                                                                      2758 

Digitala resor      11921 

Föreläsningar          798 

Frågesportsfinalen          225 

Deltagare i förbundets it-seminarium            823 

Visningar av it-seminarium efteråt       7 335 

Besökare på webbplatsen                        128 615 

Räckvidd på Facebook     34 184 

Tittare på Youtube     18 300 

 

 

2. VERKSAMHET    

2.1 Medlemsrekrytering  

 

Föreningarnas medlemsrekryteringstävling 

I årets medlemsrekryteringstävling vann Korsholms pensionärsförening med 51 nya 

medlemmar. På andra plats kom Borgå svenska pensionärsförening med 42 nya medlemmar 

och på tredje plats kom Åbo svenska pensionärsklubb med 30 nya medlemmar.  

 

Individuell medlemsrekryteringstävling 

I den individuella medlemsrekryteringstävlingen med flest rekryterade medlemmar segrade 

Göran Westerlund, Oravais Pensionärer, med 13 nya medlemmar till föreningen.  

På andra plats kom Gustav Dumell, Pensionärsföreningen Ettan, med 10 nya medlemmar och 

på tredje plats kom Ole Granholm, Pensionärsföreningen Vi norrifrån med nio nya 

medlemmar.  

 

 

Medlemsregistret 

Svenska pensionärsförbundet upprätthåller sitt medlemsregister på Webbhusets Desky där 

medlemsföreningarna har tillgång till och ansvarar för den egna föreningens medlemsregister. 

64 föreningar och 9 klubbar använder sig av det gemensamma medlemsregistret. 
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2.2 It-verksamhet   

It-verksamheten ska hjälpa så många pensionärer som möjligt in i it-åldern och på så sätt 

förbättra deras livskvalitet och möjlighet att vara delaktiga i samhället. 

Strategin för it-verksamheten är att utbilda it-handledare, motivera de som inte använder dator 

att börja göra det och hjälpa de som redan använder dator att komma vidare och hänga med i 

utvecklingen. 

 

Föreningarnas it-verksamhet och verksamhetsmetoder 

It-handledarna är grunden och förutsättningen för it-verksamheten, de hjälper 

föreningsmedlemmarna att använda sina datorer och hänga med i digitaliseringen. Målet har 

sedan början av it-verksamheten varit att alla föreningar har en eller flera it-handledare, samt 

åtminstone en it-kontaktperson. 

 

Pensionärsföreningarnas it-handledare har under år 2020 ordnat fysisk it-verksamhet i 

enlighet med de lokala restriktionerna. 

Verksamheten i föreningarna är bl.a. it-handledning (också kallat drop-in, it-café, it-verkstad, 

data-akuten m.fl.) där handledare hjälper personer enskilt, it-kurser där handledaren fungerar 

som lärare eller som hjälplärare och it-föreläsningar där it-handledaren eller externa föreläsare 

presenterar något it-tema till en större grupp.  

 

Under år 2020 har det blivit allt vanligare att ordna en del av dessa verksamhetsformer på 

distans. It-handledning har gjorts per telefon eller med distanshjälpverktyg. Det har visat sig 

vara effektivt för vissa problem och vissa apparater, men lämpar sig sämre för andra. Det 

krävs också en viss teknisk kunskap att få distansförbindelsen kopplad och det är därför ofta 

svårt för nybörjare att få hjälp på distans. It-handledarna kan också (ofta mot en liten 

reseersättning) göra hembesök till medlemmar som behöver it-hjälp, det har varit en mycket 

uppskattad service då det funnits möjlighet till det, men har försvårats under 2020. 

 

Av föreningarnas årsrapporter 2020 framgår att föreningarna hade 

- 18 it-föreläsningar, med totalt 1000 deltagare 

- 131 it-kurser, med totalt 1102 deltagare 

- 325 tillfällen med individuell handledning, med totalt 725 deltagare 

    

Förbundets it-verksamhet 

Målet med förbundets it-verksamhet är att stöda föreningarnas it-verksamhet. Det sker med 

utbildning, material och genom att förbundets personal deltar i it-verksamheten som stöd. Till 

förbundets it-personal hörde under år 2020 it-koordinator Robert Riska, it-stödperson Per-Ole 

Renlund i Österbotten och it-stödperson Andreas Höglund för projekten i huvudstadsregionen. 

Verksamhetssekreterare Åsa Andersson tangerade it-verksamheten då hon utbildade och 

stödde föreningarna med Desky och medlemsregistret. 
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Förbundets personal har deltagit i föreningarnas it-verksamhet enligt följande:  

– 12 föreläsningar på föreningsmöten om aktuella teman inom it 

– 28 föreläsningar och kurstillfällen på it-kurser som föreningarna ordnade 

– hjälp i 27 it-verkstäder och it-caféer i föreningarna och regionerna 

– 3 webbkurser i regionerna. 

  

I tillägg till dessa har personalen deltagit både fysiskt och på distans med små grupper och 

enskilda förtroendevalda i föreningarna, för att planera it-verksamhet i föreningarna, ge råd 

om it för föreningsadministration, hjälpa med webbplatser samt stöd för anordnande av 

Zoom-möten och deltagande i träningsmöten i Zoom. 

 

Förbundets it-utbildningar 2020: 

Året 2020 genomfördes största delen av förbundets it-verksamhet på distans. Utbildningarna 

ordnades sammanlagt 27 gånger på Zoom och sändes på Youtube. I tillägg publicerades 23 

instruktionsfilmer enbart på Youtube. Sammanlagt hade seminarierna 823 deltagare live och 

har setts sammanlagt 7 335 gånger efteråt. 

 

Fysisk utbildning: 

27.2 It-kurs för handledare på G18 

Att hitta rätt app i appbutikerna, tips för handledare och de som är intresserade att bli 

handledare. 

 

Distansutbildningar: 

26.3 Videosamtal och it-verksamhet på distans  

Att ordna ett distansmöte och ge it-handledning på distans. Diskussion i chatten om 

utmaningar och erfarenheter. 

 

1.4 Handla tryggt på nätet 

Att handla och betala tryggt på nätet och vad man kan göra om det ändå går fel. 

 

8.4 Nöje med appar och internet 

Roliga saker man kan göra med en dator, pekplatta eller smarttelefon med presentation av 

appar för tv, spel och fritidsnöjen. 

 

16.4 Språkappar  

Tips på appar för att lära sig språk med plattor och telefoner och för att översätta och använda 

på resa. 
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22.4 Desky dokument för föreningens dokument 

Lanseringsseminarium för Desky-dokument som erbjuds som del av it-verktygspaketet till 

föreningarna. 

 

27.4 E-post och handleda e-postanvändning 

E-postprogram och -verktyg samt säkerhetsfrågor. 

 

7.5 Praktiska appar för föreningsarbete 

Appar och tjänster som kan utnyttjas för att effektivera föreningsarbetet.  

 

14.5 Ekonomiappar och digital kvarlåtenskap 

Aktia banks representanter presenterade Aktias appar och Bert Bjarland från Enter ry 

presenterade digital kvarlåtenskap, dvs vad du lämnar efter dig åt efterlevande inom det 

digitala. 

 

20.5 Molntjänster för Android 

Molntjänster för Androidtelefoner och -pekplattor, vilka inställningar som rekommenderas 

och vad och hur det lönar sig att ta upp det när man handleder. 

 

26.5 Molntjänster för iPad och iPhone  

Molntjänster för iPhone och iPad, vilka inställningar som rekommenderas och vad och hur det 

lönar sig att ta upp det när man handleder. 

 

10.6 It-sommarkurs om Twitter 

24.6 It-sommarkurs om termer inom sociala medier 

8.7   It-sommarkurs om Instagram 

22.7 It-sommarkurs om Youtube 

 

26.8 Delta i och ordna Zoom-möten 

Hur man deltar i ett Zoom-möte och hur man ordnar ett Zoom-möte. Tips och 

säkerhetsinställningar. 

 

 

9.9 Så här fungerar Coronablinker-appen 

Coronablinker-appen kom ut 1.9.2020 i Play Butiken och App Store. Presentation av 

användarinstruktioner och detaljer om appen. 
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23.9 Allmänutbildning – Desky 

Tips och tricks för Desky-användare, Ant Simons, VD för Webbhuset, presenterade 

grunderna i användningen av Desky och medlemsregistret. 

 

 

6.10 SeniorSurf-dagen, Verktyg för att ge och ta emot it-stöd på distans 

Presentation av olika principer för att ge it-stöd på distans, för- och nackdelar, samt exempel 

på hur program för distansstöd används. 

 

 

14.10 Desky fakturering 

Ant Simons, VD för Webbhuset, presenterade hur faktureringen görs i Desky direkt från 

medlemsregistret, såväl medlemsavgifter som andra faktureringar i föreningen.  

 

 

21.10 Cookies, vad är det? 

Cookies eller kakor, vad är det i it-sammanhang, hur fungerar det och vad borde man svara 

när en webbsida frågar om du vill ha ett kex. Och vad ska man svara om någon frågar om det 

är tryggt att ta emot ett kex. 

 

 

28.10 Bokföring med Briox, presentation 

Allmän presentation av Briox-bokföringsprogrammet, för nya föreningar och nya användare. 

 

 

30.10 Filma och sända möten på nätet 

Att filma och sända möten på nätet, vilken utrustning behövs och vad man behöver tänka på. 

 

 

4.11 Bokföring med Briox  

Briox-specialister besvarade frågor om Briox-bokföringsprogrammet för vana användare. 

 

 

11.11 Första hjälpen för dator och telefon 

Praktiska råd om första hjälpen för datorer och telefoner, vad kan man göra själv och hur kan 

man lära sig mera. 

 

 

25.11 Grundkurs i föreningens webbsidor 

Grunderna till programmet DigiStoff, som används för att uppdatera pensionärsföreningens 

webbsidor. 
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1.12 Radera, ta bort, gå ur 

Att radera, ta bort appar, gå ut från Facebook, moln och tjänster. 

 

 

9.12 DigiStoff fortsättningskurs  

Kurs i föreningens webbsidor; att skapa sidor, lägga in nya moduler och bädda in innehåll 

från andra sidor. 

 

 

It-projekt  

I huvudstadsregionen bedriver förbundet ett it-projekt som under åren 2019–2021 syftar till 

att göra det lättare för pensionärer att börja använda digitala tjänster och hjälpa dem att göra 

det på ett medvetet och säkert sätt. Projektet finansieras av Aktia- och sparbanksstiftelserna i 

huvudstadsregionen. Verksamheten har under 2020 bestått av stöd per telefon, e-post och 

utbildning i digitala redskap för distansmöten. Fysiskt stöd har ordnats då restriktionerna har 

tillåtit det och med tidsbeställning. 

 

Svenska pensionärsförbundet genomförde också år 2020 ett projekt med finansiering av 

Stiftelsen Brummerska Hemmet, vars mål var att med hjälp av subventionerade pekplattor och 

sociala och kulturella upplevelser på pekplattorna få en grupp mindre bemedlade äldre att bli 

digitalt delaktiga.  

Följande föreläsningar genomfördes under året: 

24.3  Första mötet - lära känna varann för att bygga en social gemenskap  

22.4  Köpa biljetter på nätet 

15.4  Sociala medier introduktion 

29.4  Facebook/Youtube – Facebookevenemang 

12.5  Att googla 

28.5  Att fotografera och göra video 

16.6  Använda internet för nöje! Vad är en podd? Vad är Spotify? Spelkultur 

  7.7  Digital rundtur med Andreas Höglund i Böle, Helsingfors för att bekanta sig med 

         Gatukonst 

30.7  Digital rundtur med Andreas Höglund runt Senatstorget i Helsingfors  

20.8  Att betala på nätet  

10.9  Flygsimulator – Deltagarna flög till olika historiska platser med Microsoft Flight 

         Simulator 

21.9  Digital rundtur kring Salutorget i Helsingfors med guiden Tina Johansson 

7.10  Social samvaro på plattan 

11.6  Digital rundtur med Andreas Höglund på Sveaborg i Helsingfors 

 

Deltagarna anammade tekniken under projektets gång, samtidigt som de fick en social och 

kulturell upplevelse som ökar deras delaktighet och digitala funktionsförmåga. Deltagarna har 
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fortsatt använda pekplattan för andra ärenden efter projektets slut. Projektet fortsätter med nya 

deltagare och fortsatt finansiering år 2021. 

 

Samarbete med andra projekt 

Förbundets it-koordinator deltog i styrgruppen för Folkhälsans it-projekt Resan till Digitalien 

och projektgruppen för SeniorSurf-dagen.  

 

Dessutom deltog it-koordinatorn i nätverksgrupperna som ordnades av Valli rf:s 

Ikäteknologiakeskus, Förbundet för de gamlas väl respektive Befolkningsregistercentralens 

och Finansministeriets samarbetsgrupp för organisationer som jobbar med digistöd. 

 

Vår it-verksamhet samarbetade med Svenska Yle för att testa deras röststyrningsfunktioner på 

personer i åldern 65+. Fem pensionärer från huvudstadsregionen deltog 2.10 på 

Helsingforskansliet. 

 

 

It-kommittén 

It-kommittén träffades fem gånger under 2020 för att följa upp och planera årets it-

verksamhet samt diskutera framtida visioner för it-verksamheten. 

 

 

Deltagande i it-evenemang och seminarier 

Andreas Höglund och Robert Riska deltog i Kommunförbundets kurs i Användandet av 

sociala medier 10.10 och 17.10. Specialister inom digital marknadsföring föreläste om vilka 

sociala medier det lönar sig för organisationen att använda, hur man planerar 

kommunikationen på sociala medier och hur man bäst utnyttjar de sociala mediernas 

algoritmer för att nå så många som möjligt i den egna målgruppen. 

 

Robert Riska deltog i seminariet Keväthumaus i Finlandiahuset 11.3 ordnat av Myndigheten 

för befolkningsdata och digitalisering för aktörer och specialister intresserade av samhällets 

digitalisering och dess främjande, med temat hållbar digital utveckling. 

 

It-kommitténs medlemmar Britta Malm, Alice Lillas, Carl-Gustav Molander, Esa Mäkelä och 

Kerstin Ramström samt förbundets personal (Mona Lehtonen, Andreas Höglund och Robert 

Riska) deltog på distans i Internetdagarna 2020. Teman som deltagarna fördjupade sig i var 

bl.a. ”Medier, makt och farligt medborgarskap", "Du, vi och digitaliseringen – skulle inte allt 

bli enklare?" samt "Framtidsoptimism och problemlösning i en uppkopplad värld". 
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It-verktyg 

Delvis överlappande med it-verksamheten är användning av it-verktyg för föreningarnas 

administration och kommunikation. Under normala år handlar det om utbildning och stöd i 

användningen av Desky-medlemsregister, föreningarnas webbsidor och bokföring. Under år 

2020 har mycket av föreningarnas verksamhet flyttat till nätet och Zoom-programmet för att 

ordna distansmöten har delats ut till föreningarna. Zoom togs i bruk av ett tjugotal föreningar 

under våren och i slutet av året hade licenser utdelats till 31 föreningar. 

 

Ett annat nytt verktyg som togs i bruk under året var Desky-dokument, som är en molntjänst 

för föreningens dokument och samarbete kring dem. Många föreningar har redan tidigare 

använt motsvarande kommersiella molntjänster, som OneDrive och Google Drive, men 

Desky-dokument har den fördelen (förutom att det är inhemskt) att förbundet kan komma åt 

att tilldela nya ansvarspersoner rätt till dokumenten vid behov. 

 

Förbundet tillhandahåller gratis webbplatser för föreningarna som de själva upprätthåller och 

uppdaterar med bland annat kontaktuppgifter, program och information om föreningen. 

 

It-material och -marknadsföring 

Under år 2020 har det publicerats it-artiklar i God Tid och i kolumnen it-biten har Robert 

Riska och Eric Jansson turvis skrivit om aktuella teman inom it-verksamheten och it-världen. 

Teman under året har bl.a. varit att ta ”digisprånget”, att köpa och använda smarttelefon, ta i 

bruk Coronablinkern och använda appar för distansmöten. 

 

 

Kompendier 

Under sommaren 2020 utarbetades nya ABC-kompendier som erbjuds för nedladdning från 

webbplatsen och upptryckta för utskickning till föreningarnas it-verksamhet. Kompendierna 

riktar sig till nybörjare som vill lära sig använda dator, pekplatta eller smarttelefon. De kan 

användas för undervisning i grupp men också för självstudier. Från och med år 2020 finns 

följande kompendier tillgängliga: 

- iPhonens ABC - grundkurs i användning av smarttelefon 

- iPadens ABC - grundkurs i iPad-användning 

- Android-telefonens ABC - grundkurs i användning av smarttelefon 

- Android-pekplattans ABC - grundkurs i användning av pekplatta 

- Datorns ABC för Windows 10 

- Macdatorns ABC - grundkurs i datoranvändning 

 

 

 

Sociala medier 

Förbundets verksamhet har under året fått stor räckvidd på följande sociala medier: 
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Förbundets Facebooksida och Instagram 

Förbundets Facebooksida hade vid årets slut 645 följare och 762 gilla-markeringar. Den 

sammanlagda räckvidden för år 2020 var 34 184. 

Inläggen med största räckvidd på Facebooksidan var inläggen med bilder från julkonserten 

29.11 och 1.12, de hade 7 000 personers respektive 6 100 personers räckvidd men 

sammanlagt över 700 gilla-markeringar och kommentarer (år 2019 hade vi som mest en 

räckvidd på 2 831 personer för ett inlägg). Också inlägget som marknadsförde it-sidorna 

30.11 hade en räckvidd på 11 300 personer. 

 

På Facebook har it-verksamheten en egen grupp för it-aktiva, där de kan få hjälp med aktuella 

problem av varandra eller utbyta erfarenheter och dela material. 

 

Under året skapades ett Instagram-konto. Största uppmärksamheten fick bilden/videon med 

Gustav Båsk, Esbo svenska pensionärer rf, som frisbeespelare följt av Drive-in-konserten och 

line dance. 

 

 

Förbundets Youtube-kanal 

På förbundets Youtube-kanal publicerades inspelningar från våra it-seminarier, men också 

övriga inspelningar som antikrundan och motionsevenemang.  

 

Under år 2020 såg sammanlagt 18 300 personer förbundets videor på Youtube, den mest 

populära enskilda videon var julkonserten som sändes 30.11 med 3026 visningar men även 

Drive-in med Tommys fick 2915 visningar. Av it-utbildningarna var den om att ordna 

styrelsemöten med Zoom populärast med 633 visningar. 

 

Förbundet har inte tidigare år haft eller följt med prenumeranter och räckvidd på Youtube, 

men när vi år 2020 publicerat mera material på Youtube har vi också fått ca 118 

prenumeranter. 

 

 

Förbundets webbplats 

Besöksstatistiken för förbundets webbplats www.spfpension.fi 

 

2020                                   2019                                   2018                                     

  25 258 användare               15 522 användare               11 491 användare 

  42 740 sessioner                 26 202 sessioner                 22 719 sessioner 

128 615 sidvisningar          100 088 sidvisningar            88 598 sidvisningar   

 

 

 

http://www.spfpension.fi/
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De sidor som besökts mest är: 

Startsidan                                               28 330 visningar 

Föreningslistan                                        6 012 visningar 

It-startsidan                                              5 246 visningar 

Kalendern                                                4 220 visningar 

It-sidan riktad till medlemmar                 3 253 visningar  

 

Instruktioner och artiklar med it-tema har publicerats fortlöpande på förbundets webbplats på 

adressen spfpension.fi/it (55 artiklar 2020), bl.a. med information och inspelning från varje 

seminarium men också information och videoinspelningar om Skype, Whatsapp, Zoom m.fl. 

 

 

2.3 Digitala evenemang 

I och med covid-19 pandemin ställde förbundet om en stor del av sin verksamhet. Digitala 

sång- och musikprogram planerades och genomfördes i samarbete med finlandssvenska 

artister och de finlandssvenska lokal-TV-kanalerna. 

 

 

Karantändans med Guns Rosor 28.3 

Det österbottniska dansbandet Guns Rosor spelade live från en estrad och spelningen kunde 

ses via förbundets webbplats och sociala medier samt i lokal-TV-kanalerna. 

 

Morsdagsdans med Tomas Fantz 10.5 

Den österbottniska dansorkestern Tomas Fantz spelade live från Bygdegården i Malax. 

Dansen kunde ses via förbundets webbplats och sociala medier samt i lokal-TV-kanalerna.  

 

 

Allsång med SPF på Kristi himmelsfärdsdag 21.5  

På Kristi himmelsfärdsdag 21.5 satsade förbundet på allsång med Tomas Fant som 

allsångsledare. Allsången sändes direkt från Åminne Folkpark i Malax och kunde ses via 

förbundets webbplats och sociala medier samt i lokal-TV-kanalerna.  

  

 

Drive-in konsert med Tommys 13.6 

Svenska pensionärsförbundet ordnade 13.6 en drive-in konsert på Klacken i Pedersöre 

tillsammans med Lillby uf och det österbottniska dansbandet Tommys. 

Tommys spelade på scen och publiken kunde köra in på parkeringen och sitta i sina bilar och 

lyssna på musiken.  

Förbundsordförande Ole Norrback önskade publiken välkommen. I pausen uppträdde stå-upp 

komikern och revykungen Sören Storbäck. 

Konserten kunde ses via förbundets webbplats och sociala medier samt i lokal-TV-kanalerna.  
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Julkonsert 29.11 

Svenska pensionärsförbundet ordnade en julkonsert 29.11 med artisterna Tom Käldström, 

Hans Martin, Ramona Nordberg och Markus Stara.  

Konserten sändes från kulturhuset DUX i Kristinestad och kunde ses via förbundets 

webbplats och sociala medier samt i lokal-TV-kanalerna.  

 

 

Julmusik 11.12 

Sångerskan Frida Andersson från Ekenäs och den österbottniska pop-poeten Fredrik Furu 

bjöd på julsånger och julmusik 11.12. Ben Bergman medverkade på gitarr. 

Konserten kunde ses via förbundets webbplats och sociala medier samt i lokal-TV-kanalerna.  

 

 

2.4 Frågesport  

Den årliga frågesportsfinalen ordnades digitalt 10.12. Segrande lag blev Hufvudstadsbladets 

Seniorer med Nils-Erik Friis, Tage Johansson och Christina Juthas. På andra plats kom Borgå 

svenska pensionärsförening med Rabbe Lutz, Bengt Nyholm och Ann Sandelin. På delad 

tredje plats kom Pargas svenska pensionärer med Margaretha Blomqvist, Stig Kavander och 

Mai Lindblom och Oravais pensionärer med Christer Höglund, Gunvi Lundqvist och Sven 

Thors.  

Finalfrågorna hade gjorts av Jesper von Hertzen, som också fungerade som frågesportsledare 

och domare.  

 

 

2.5 Intressebevakning och påverkan 

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO  

PIO består av medlemsorganisationerna Eläkeliitto ry,  Eläkeläiset ry/Pensionärerna rf, 

Kansallinen senioriliitto ry, Eläkkeensaajien Keskusliitto ry/Pensionstagarnas Centralförbund 

rf,  Kristillinen Eläkeliitto ry och Svenska pensionärsförbundet. Totalt omfattade de sex 

medlemsförbunden ca 300 000 medlemmar.  

Ordförandeskapet i PIO roterar årligen. År 2020 var Svenska pensionärsförbundet 

ordförandepart med Ole Norrback som ordförande och Berit Dahlin som sekreterare. Svenska 

pensionärsförbundets representanter i PIOs styrelse har varit Ole Norrback och Berit Dahlin. 

Pehr Löv har hört till PIOs delegation. 

Under året har PIO haft fem styrelsemöten, ett vårmöte 28.5 och ett höstmöte 26.11. Mötena 

har kombinerats med föreläsningar och information av Folkpensionsanstalten, 

Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA. 
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PIO hade 6.2 möte med social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen. 

Socialdepartements enhet för EU- och internationell samordning i Sverige hade möte 9.3 med 

PIO. Värd för besöket var Svenska pensionärsförbundet. 

 

 

PIO gav 2020 följande utlåtanden och ställningstaganden: 

 

Utlåtande om lagförslaget för social- och hälsovårdens klientavgifter till social- och 

hälsovårdsministeriet 1.4. 

Ställningstagande om klara direktiv för äldre under coronapandemin 7.5. 

Ställningstagande om förlängning av undantag i föreningslagen 3.6. 

Utlåtande om Kvalitetsrekommendation om service för äldre under åren 2020–2023 till 

social- och hälsovårdsministeriet 17.6. 

Utlåtande om reformen av lagstiftningen om tjänsterna för äldre till social- och 

hälsovårdsministeriet 17.6. 

Ställningstagande om budgetförslaget för år 2021 till riksdagsgruppernas representanter 9.10. 

Utlåtande om televisions- och radiosändningstjänster till Transport- och 

kommunikationsverket Traficom 15.10. 

Uttalande om effektivare säsonginfluensavaccin för äldre 26.11. 

 

Svenska pensionärsförbundet  

Förbundets kommitté för intressebevakning och påverkan koncentrerade sig under året till 

största delen på social- och hälsovårdsreformen, service på svenska samt planering och 

genomförande av seminarier kring äldre och alkohol, trafiksäkerhet och äldres kostvanor. 

Svenska pensionärsförbundet gav 2020 följande utlåtanden och ställningstaganden: 

Utlåtande om slutrapporten om utredningen om en särlösning för social- och hälsovården för 

Nyland – Huvudstadsregionen – Helsingfors till social- och hälsovårdsministeriet 22.1. 

Ställningstagande om svenskan i vårdreformen till familje- och omsorgsminister Krista Kiuru 

och ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist 31.1. 

 

Uttalande om Coronablinkern till THL, social- och hälsovårdsministeriet och 

riksdagsgrupperna 3.9. 

 
Utlåtande om reformen av ordnandet av social- och hälsovård samt räddningsväsendet och 

inrättandet av landskap till social- och hälsovårdsministeriet 23.9. 

Utlåtande om prioriteringarna för digitaliseringen och informationshanteringen inom social- 

och hälsovården de närmaste åren till social- och hälsovårdsministeriet 2.10. 
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Utlåtande om lag om Äldreombudsman till justitieministeriet 13.12. 

 

Göran Honga, medlem i kommittén för intressebevakning och påverkan, deltog på distans 

29.10 i finansministeriets Digi Arkeen rundabordsdiskussion och 26.11 i FPA:s 

organisationspanel om KANTA-tjänster. 

Pehr Löv, ordförande för kommittén för intressebevakning och påverkan deltog på distans i 

riksdagens social- och hälsovårdsutskotts hörande 5.11 om lagen om klientavgifter inom 

social- och hälsovården. 

Förbundsordföranden och ordföranden för kommittén för intressebevakning och påverkan har 

medverkat som sakkunniga i olika arbetsgrupper och kommittéer på lokal, regional och 

nationell nivå.  

 

 

2.6 Resor  

Under året initierade och planerade förbundet flera resor till Sverige, Baltikum och 

Mellaneuropa i samarbete med flera researrangörer. 

En teater- och kulturresa till Tallinn genomfördes 16–17.1 med 19 resenärer. 

Alla de övriga planerade resorna inhiberades på grund av Covid-19. 

Under året utvecklades i stället ett koncept med digitala resor till bland annat Pärnu, Riga, 

Kalabrien, Castelfidardo, Sydöstra Finland, Alperna och Dolomiter samt Norge. 

 

2.7 Årets pensionär  

Föreningar och privatpersoner hade nominerat fyra kandidater till Årets pensionär som 

presenterades i God Tid nr 7. Vem av de fyra som till slut blev Årets pensionär avgjordes av 

God Tids läsare i en läsaromröstning. 

Tord Carlström, Svenska församlingspensionärerna i Lovisa rf, premierades till Årets 

pensionär på förbundets höstmöte 19.11. 

 

 

2.8 Årets it-förening  

Åbo svenska pensionärsklubb rf utsågs till Årets it-förening av presidiet och it-kommitténs 

ordförande och premierades på förbundets höstmöte 19.11.  
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2.9 Motion 

 

Motionskampanjer 

 

Svenska pensionärsförbundet ordnade två Motionskampanjer under tiden 1.4–31.5 och 1.9–

31.10. 

För varje 30 minuters prestation fick man 1 poäng.  Som motionsformer räknades 

promenader, stavgång, skidåkning, joggning, simning, vattenlöpning, vattengymnastik, 

cykling, motionscykling, boule, boccia, petanque, tennis, badminton, dans, gymnastik och 

utövning av motion i konditionssal. Drygt 390 pensionärer returnerade motionskupongen.  

 

Motionstips  

Svenska pensionärsförbundet producerade ett antal olika motionstips tillsammans med Kitty 

Seppälä, HVM, ft hälso- och välmåendecoach. 

Motionstipsen publicerades i God Tid och på förbundets webbplats.  

 

Danspiration och yoga  

Danskonstnär Tytti Kronqvist höll 7.12, 11.12 och 14.12 digital danspiration och yoga. 

Yogan fokuserade på andning, hållning, balans, glädje och medveten närvaro, medan 

danspiration bjöd på en konstnärlig twist med kreativa, inspirerande och fria 

rörelsemöjligheter till musik. 

 

Line dance  

I samarbete med Alf Skogster och Grankulla Svenska Pensionärer producerade förbundet sju 

avsnitt med line dance.  

Line dance-avsnitten sändes via förbundets webbplats och sociala medier.  

 

 

2.10 Antikviteter, konst och design  

Konstexperten Maria Ekman-Kolari och antikhandlaren Bernt Morelius höll under våren 

digitala föreläsningar med följande teman: Fika, Björn Weckström, Ta skeden i vacker hand, 

Paavo Tynell, Glass och Iris.  
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2.11 Kurser och utbildningar 

Seminarium om trafiksäkerhet, körförmåga och åldrande  

Svenska pensionärsförbundets kommitté för intressebevakning och påverkan ordnade 23.1 ett 

seminarium om trafiksäkerhet, körförmåga och åldrande på Borgå folkakademi. Björn 

Sundqvist, ordförande för Borgå svenska pensionärsförening höll hälsningsord. Mia Koski, 

planerare på Trafikskyddet informerade om trafiksäkerhet för äldre, Hans Blomberg, 

specialist i allmän medicin, föreläste om medicinska kriterier för körförmåga och Staffan 

Söderström, äldre konstapel, redogjorde för polisens syn på de äldres trafiksäkerhet. Pehr 

Löv, ordförande för kommittén för intressebevakning och påverkan fungerade som moderator. 

84 personer deltog i seminariet. 

 

 

Seminarium om äldre och alkohol  

 

Kommittén för intressebevakning och påverkan ordnade 13.2 i samarbete med 

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik samt Folkhälsan ett seminarium om Äldre och alkohol i 

Vasa. Seminariet hade efterlysts av yrkesverksamma inom äldreomsorgen och samlade 44 

deltagare. Verksamhetsledare Mikaela Hermans, Nykterhetsförbundet hälsa och trafik 

föreläste om forskning om äldres drickande och Pia Nabb, sakkunnig inom äldre och 

närståendevård på Folkhälsan om att åldras i goda miljöer.  

Med.lic. Björn Forsén föreläste om alkohol och äldre. Joacim Sandbacka, regionchef för 

Österbotten på Folkhälsan Välfärd redogjorde för hur tredje sektorn jobbar med äldres 

drickande och Maria Lindell, missbrukarvårdskoordinator K5, berättade hur kommunerna 

jobbar med de äldres drickande. 

Verksamhetsledare Berit Dahlin hälsade välkommen och Alice Lillas, Korsholms 

pensionärsförening, deltog i paneldiskussionen.  

 

 

Seminarium om kostens betydelse för äldre  

 

Kommittén för intressebevakning och påverkan ordnade 1.12 ett digitalt seminarium om 

Kostens betydelse för äldre. 

Näringsterapeuten/dietisten Maria Granfors från Ålands hälso- och sjukvård ÅHS och 

kostekonomen/kocken Marie Bamberg från Rosengårdens servicehem i Finström föreläste.  

Förbundsordförande Ole Norrback höll välkomstord och Pehr Löv, ordförande för kommittén 

för intressebevakning och påverkan fungerade som moderator. 

 

 

Inspirationsdag 

 

I Österbotten ordnades 27.8 en inspirationsdag riktad till föreningarnas ordförande och 

viceordförande på Scandic Waskia i Vasa. Som gästföreläsare fungerade professor Annika 
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Tidström från Vasa universitet och Linda Mannila, projektforskare inom digitalisering vid 

Åbo Akademi. Övriga som deltog i dagsprogrammet var förbundsordförande Ole Norrback, 

regionordförande Anita Ismark och ombudsman Patrick Ragnäs. 

Inspirationsdagen samlade 39 deltagare. 

 

 

Utbildning i medlemsregistret  

Verksamhetssekreterare Åsa Andersson höll följande fysiska utbildningstillfällen i 

regionerna; 10.1 Kimito (14 deltagare), 17.1 Vasa (11 deltagare), 7.2 Kyrkslätt (12 deltagare) 

samt därtill digitala enskilda utbildningstillfällen. 

 

Skrivarkurser  

God Tids chefredaktör Markus West höll under året två skrivarkurser med temat Enkla 

skrivtips till skribenter som medverkar i God Tid och i den egna föreningens olika 

informationskanaler. 

Kursen i Helsingfors den 11 mars lockade 10 deltagare. Kursen i Borgå den 12 mars hade 9 

deltagare. Kurserna i Åboland och Österbotten ställdes in på grund av coronapandemin. 

 

 

Spänst i benen  
 

Under året ordnades tre osteoporosförebyggande kurser ”Spänst i benen” på Lehmiranta i 

Salo; en grundkurs 25–28.8, en friluftsmotionskurs 9–11.9 och en kurs med tonvikt på musik 

och rörelse 19–21.11. I kurserna deltog sammanlagt 40 personer. Kursledare var Kitty 

Seppälä. Kurserna ordnades i samarbete med Eläkeliitto och Osteoporosförbundet och 

finansierades av social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA.  

 

 

 

2.12 Regional verksamhet och regionalt samarbete  

 

I regionerna arrangerades samlingar under början av året med mångsidigt program. 

Samlingarna var populära och lockade ett stort antal deltagare. 

 

I och med att covid-19 accelererade minskade de fysiska tillställningarna och många 

föreningar planerade om sin verksamhet och anpassade den till de regionala och lokala 

coronarestriktionerna. Föreningarna har under året ordnat många olika uteaktiviteter som 

vandringar, stavgång, utomhusgymnastik, boule, golf och frisbeegolf. Flera föreningar har 

hållit sina årsmöten och träffar utomhus. Även smågruppsverksamheten har blomstrat under 

året. 
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Många föreningar har också flyttat ut sin verksamhet på nätet. Som exempel kan nämnas att 

föreningsmöten och olika fester har streamats så att man kunnat följa med programmen 

hemifrån. Föreningarna har också producerat motions- och träningsprogram. 

 

I förbundets regi ordnades både fysiska och digitala utbildnings- och inspirationsdagar, kurser 

och träffar i syfte att stöda de föreningsaktiva.  

Regionernas verksamhetsberättelser, se bilagorna 1–6. 

 

 

3. INFORMATION  

God Tid  

God Tid utkom med tio nummer under 2020 med en upplaga på ca 16 500 ex. 

Tidningens teman under året berörde bland annat intressebevakning, riksdagsval, ekonomi 

och försäkringar, hälsa och motion, hobbyer, fritid, trädgård, båtar, boende, sommar i 

Svenskfinland, resor, mode, bilar, kultur och jul- och nyårsfirande. 

God Tid var huvudarena för valet av Årets pensionär 2020.  

Personmedlemmarna i föreningarna får medlemstidningen God Tid som medlemsförmån. 

Tidningen är en viktig informationskanal och en betydande medlemsförmån. Den lockar även 

nya medlemmar. 

Tidningen är även tillgänglig på nätet, som e-tidning på förbundets webbplats och som 

enskilda artiklar på www.paperini.com. 

Annonsanskaffningen har skötts av CJ Center/Jonnys Försäljningstjänst. 

Med medel beviljade av Hackmans stiftelse kunde God Tid ges ut som taltidning i samarbete 

med Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf och Svenska hörselförbundet rf. 

Under året digitaliserades årgångarna 1973–2004 och årgångarna 2005–2019 bands in. 

 

Förbundsnytt  

Förbundsnytt utkom 17 gånger under året och blev en viktig informationskanal. Förbundsnytt 

sändes till förbundets förtroendevalda, föreningarnas styrelser och publicerades på förbundets 

webbplats. 
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Förbundets kalender 

Förbundets kalender år 2020 innehöll information om förbundet och Stiftelsen för svensk 

pensionärsverksamhet i Finland, förbundets styrelse, förtroendevalda, medlemsföreningarna 

och förbundets personal. 

 

 

4. SAMARBETE  

4.1 Samarbete på nationell nivå 

 

Finlandssvenska dansband, sångare och musiker  

Svenska pensionärsförbundet samarbetade intensivt kring digitala evenemang med 

dansbanden Tommys, Guns Rosor och Tomas Fantz samt artisterna Frida Andersson, Tomas 

Fant, Fredrik Furu, Tom Käldström, Hans Martin och Ramona Nordberg.  

 

 

Finlandssvensk Festivalförening r.f.   

Svenska pensionärsförbundet har en styrelseplats i Finlandssvensk Festivalförening. Första 

vice ordförande Anita Ismark deltog på distans i föreningens vårmöte 15.9 och i höstmöte 

17.11. 

 

Folkhälsan 

Samarbetet med Folkhälsan kring Farfar i skolan – och Mormor på dagis –verksamheten har 

fortgått. Samarbetet är ett led i generationsöverskridande verksamhet. Förbundet har en 

representant i styrgruppen och många av föreningsmedlemmarna är aktiva medfostrare i 

skolor och daghem. Antalet medfostrare var totalt 250. 

Samarbete genom medverkan i styrgruppen för projektet Resan till Digitalien. 

Samarbete kring äldre och alkohol. 

 

 

Förbundsarenan rf  

Svenska pensionärsförbundet är medlem i Förbundsarenan rf. 

Skattmästare Henrik Winberg deltog på distans i Förbundsarenans vårmöte 25.8 och höstmöte 

3.11. 

 

 

Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV rf  

Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV rf utgjorde en värdefull samarbetspartner under året. 

Flera digitala evenemang sändes via de finlandssvenska lokal-TV-kanalerna. 
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Lillby uf  

Förbundet samarbetade med Lillby uf i Pedersöre kring anordnandet av Drive in dans 13.6. 

 

 

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf    

Svenska pensionärsförbundet samarbetade med Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik kring 

planering och genomförande av seminariet Äldre och alkohol. 

 

 

Pohjola-Norden rf  

Svenska pensionärsförbundet är medlem i Pohjola-Norden.   

Paul Lindell, adjungerad medlem i arbetsutskottet, deltog i Pohjola-Nordens förbundsmöte 

16.10.  

 

 

Svenska hörselförbundet rf  

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf   

Svenska pensionärsförbundet samarbetade under året med Svenska hörselförbundet rf och 

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf genom utgivning av God Tid som taltidning och 

planering av seminarium kring syn och hörsel.  

I samarbete med Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf ordnades 25.11 en digital 

föreläsning med temat Att tänka på när synen blir sämre. 

 

Trafikskyddet 

Svenska pensionärsförbundet samarbetade under året med Trafikskyddet kring trafiksäkerhet 

för äldre. Trafikskyddet deltog i Trafiksäkerhetsseminariet 23.1 i Borgå.  

 

 

Eläkeliitto ry 

Samarbete genom anordnande av Spänst i benen-kurser. 

 

 

Vanhustyön keskusliitto/Centralförbundet för de gamlas väl rf    

Svenska pensionärsförbundet är medlem i Centralförbundet för de gamlas väl rf. 

Samarbete i fråga om intressebevakning, rådgivning och handledning, De gamlas vecka och 

De gamlas dag. 

Samarbete sker även inom SeniorSurf-verksamheten. Svenska pensionärsförbundet ingår i 

projektets nätverksgrupp och är också med i planeringen och genomförandet av SeniorSurf- 

dagen.  
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4.2 Samarbete på nordisk nivå 

 

Förbundsordföranden och verksamhetsledaren har under året haft regelbundna distansmöten 

med ledningen för SPF Seniorerna i Sverige kring aktuella gemensamma frågor under 

coronapandemin.  

 

4.3 Samarbete på internationell nivå  

Svenska pensionärsförbundet är medlem i den europeiska organisationen för äldrefrågor Age 

Platform Europe. 

Svenska pensionärsförbundet innehar en styrelsepost i AGE Platform Europe. 

AGE Platform Europe arbetar för att främja äldres intressen och att ge äldre en röst i 

sakfrågorna inom EU. Därtill fungerar man som en plattform för att utbyta idéer och exempel 

och för att informera äldre människor om deras rättigheter som EU-medborgare och om den 

senaste politikutvecklingen i EU. 

 

 Filip Hamro-Drotz deltog 8.7 på distans i AGE Platform Europes General Assembly, 22.7 i 

webbinariet EPSCO, 22.9 i AGE Council Meeting, 29.9 i AGE Annual Conference, 27.10 i 

webbinarium om strategic policy, 5.11 i AGE General Assembly och 8.12 i webbinariet "EU 

Green Paper on Ageing". 

 

 

 

5. ORGANISATION 

Förbundsmöten 

Svenska pensionärsförbundets vårmöte hölls 3.9. 

90 delegater deltog på distans via Zoom och 13 delegater deltog på Yrkeshögskolan Arcada i 

Helsingfors. Totalt 103 befullmäktigade representanter från 38 föreningar deltog.  

Stadgeenliga ärenden behandlades. Marianne Lindberg, ordförande för Samrådet i SPF 

Helsingfors rf hälsade välkomna. 

Vårmötet gav ett uttalande beträffande Coronablinkern till THL, social- och 

hälsovårdsministeriet och riksdagsgrupperna.  

Förbundets höstmöte hölls 19.11.  

129 delegater deltog på distans via Zoom och 6 delegater deltog på Hanaholmens kulturcentrum 

i Esbo. Totalt 135 befullmäktigade representanter från 49 föreningar deltog. Stadgeenliga 

ärenden behandlades. Gustav Båsk, ordförande för Esbo svenska pensionärer rf hälsade 

välkomna.  

Tord Carlström, Svenska församlingspensionärerna i Lovisa rf, utsågs till Årets pensionär och 

Åbo svenska pensionärsklubb rf utsågs till Årets it-förening.  
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Göran Honga, medlem i kommittén för intressebevakning och påverkan, föreläste om 

Vårdreformens inverkan på pensionärernas liv. 

 

Vår- och höstmötena har direktsänts via Facebook och på förbundets webbplats.  

 

 

Förbundsstyrelsen  

Höstmötet 21.11.2019 valde Ole Norrback till förbundsordförande för år 2020. 

Styrelsen hade följande sammansättning år 2020:  

 

Ordinarie    Ersättare 

Christian Beijar, Mariehamn   Gunilla Blomroos, Mariehamn 

Pia Berg, Närpes   Börje Enlund, Kristinestad 

Christjan Brander, Iniö   Annika Loman, Pargas 

Eili Ervelä-Myréen, Helsingfors   Marianne Lindberg, Helsingfors 

Filip Hamro-Drotz, Grankulla   Benita Bärlund, Esbo 

Anita Ismark, Korsnäs   Paul Lindell, Vasa 

Ulf Kjerin, Kyrkslätt   Eja Björkqvist, Kyrkslätt 

Pehr Löv, Jakobstad   Carl-Gustav Molander, Jakobstad 

Birgitta Olsson, Kotka   Gustav Dumell, Helsingfors 

Monika Tillander, Sibbo   Björn Sundqvist, Borgå  

Förbundsstyrelsen har sammanträtt till sex möten.  

Styrelsen har beviljat ett gyllene förtjänsttecken, 24 förtjänsttecken i silver och sex 

bordsstandar.  

 

 

Kommittéer, utskott och grupper  

 

Arbetsutskott  

Ordförande Ole Norrback, första vice ordförande Anita Ismark, andra vice ordförande Birgitta 

Olsson, Mikael Reuter och Alf Skogster. Henrik Winberg och Paul Lindell har varit 

adjungerade medlemmar. 

Verksamhetsledare Berit Dahlin fungerade som föredragande och sekreterare. Arbetsutskottet 

har haft tre möten under året. 

 

It-kommitté  

Ordförande Christjan Brander, Anna Ehrnrooth, Isa Forsbäck, Kaj Kankaanpää, Alice Lillas, 

Britta Malm, Carl-Gustav Molander, Esa Mäkelä, Kerstin Ramström och Ulf Wahlström. It-

koordinator Robert Riska fungerade som sekreterare. It-kommittén har haft fem möten under 

året. 
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Kommitté för intressebevakning och påverkan  

Ordförande Pehr Löv, Gustav Båsk, Hans Blomberg, Gun Carlson, Marianne Falck, Göran 

Honga, Clara Kronqvist-Sundström. Marianne Falck och Kristina Heikel fungerade som 

sekreterare. Förbundsordföranden och verksamhetsledaren har också medverkat i kommitténs 

arbete. Kommittén har haft åtta möten under året.  

 

Redaktionsråd  

Ordförande Torbjörn Kevin, Kjell Hägglund, Anita Ismark, Lena Selén, Olle Spring, Nina 

Weckström, Bertel Widjeskog, Jonny Åstrand (sakkunnig). Markus West och Anci Holm 

fungerade som sekreterare. Redaktionsrådet har haft fyra möten under året. 

 

Resekommitté  

Ordförande Anita Ismark, Krister Blomander, Tina Fabricius, Catharina Hindrén, Asta 

Lindholm, Göran Stenius, Benita Sundström och Håkan Wikberg. Verksamhetskoordinator 

Inger Holmberg fungerade som sekreterare. Resekommittén har haft sex möten under året.  

 

Arbetsgrupp för planering av förbundets första mästerskap i golf  

Anita Ismark, ordförande, Ole Granholm, Pensionärsföreningen Vi Norrifrån, Monica Grunér, 

Mariehamns Pensionärsförening, Stig Kavander, Pargas svenska pensionärer samt Tom 

Laitinen, Henry Lemström och Kitty Seppälä, Sjundeå pensionärer.  

Verksamhetsledare Berit Dahlin fungerade som sekreterare. 

 

  

Granskning av ansökningarna till Förbundspaketet  

Granskning av ansökningarna bereddes till styrelsen av Lasse Koivu och Paul Lindell.  

Verksamhetsledaren fungerade som sekreterare. 

År 2020 utdelades 30 000 euro från Svenska kulturfonden till föreningarna samt 5 000 euro av 

förbundets egna medel. 

 

 

Valberedningen  

Ordförande Stig Östdahl, Christer Bogren, Carita Isaksson, Marianne Lindberg och Erkki 

Tuormaa. Valberedningen, som är vald av höstmötet, har haft två möten under året. 

Verksamhetsledaren fungerade som sekreterare. 

 

 

Revisorer  

Ordinarie:  CGR Christian Hällström 

Ersättare: Revisionssamfundet KPMG 
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Personal   

Åsa Andersson, verksamhetssekreterare  

Berit Dahlin, verksamhetsledare 

Kristina Heikel, sekreterare för samhällspolitisk påverkan 80% 

Anci Holm, vikarie för chefredaktören 1.9–31.12 

Inger Holmberg, verksamhetskoordinator 

Andreas Höglund, it-stödperson  

Sanna Kallio, ekonomisekreterare 

Mona Lehtonen, ombudsman, 30% för Åboland, Björneborg och Tammerfors 

Patrick Ragnäs, ombudsman för Österbotten  

Per-Ole Renlund, it-stödperson i norra Österbotten, timanställd 

Robert Riska, it-koordinator  

Markus West, chefredaktör för God Tid, föräldra- och vårdledig 1.9–31.12 

 

 

6. UTVÄRDERING 

  

Arbetsmetoden SWOT har tillämpats. 

Ombudsmännens rapporteringar av verksamheten i föreningar, klubbar och regioner. 

Föreningarnas årsrapportering. 

 

 

7. EKONOMI 

Åtgärderna för att få ekonomin i skick har gett resultat och bokslutet visar ett överskott på 

74 178,34 euro, vilket överförs till tidigare års överskott och underskott. Detta ger en större 

ekonomisk trygghet, eftersom förbundet är mycket beroende av bidragsgivare. 

Förbundet tackar sina bidragsgivare Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla, Aktiastiftelsen i 

Sjundeå, Aktiastiftelsen i Vanda, Konstsamfundet, Social- och hälsoorganisationernas 

understödscentral STEA, Stiftelsen Brummerska Hemmet, Stiftelsen Svenska Blindgården, 

Stiftelsen Tre Smeder, Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans Vänner. 

 

Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland  

Stiftelsens ändamål är att verka för och förbättra samt understödja finlandssvenska 

pensionärers hälsa och livskvalitet samt trivsel i vardagen. Stiftelsen förverkligar sitt 

allmännyttiga ändamål genom att bevilja understöd till föreningar och samfund som stödjer 

stiftelsens ändamål. 

Stiftelsen får gåvo- och arvsskattefritt ta emot donationer. Ole Norrback var stiftelsens 

ordförande och Henry Wiklund vice ordförande. Övriga ledamöter i styrelsen var Anita 

Ismark, Lasse Koivu, Birgitta Olsson, Henrik Winberg och Magnus Öhman. Berit Dahlin var 

ombudsman och Premium Accounting Oy har skött stiftelsens ekonomiförvaltning. 

Stiftelsen har avgivit en egen berättelse över sin verksamhet. 
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Gustav Båsk, Esbo svenska pensionärer rf, spelar frisbeegolf. 
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