
    SPF Västnyland rf      

 

           Verksamhetsberättelse för år 2020 

 

 
1.  Registrering, föreningen och dess medlemmar 

 
SPF Västnyland har under det gångna verksamhetsåret registrerat föreningen (registrerat 

15.5.2021). Föreningens namn är SPF Västnyland rf, hemort är Raseborg och dess 

verksamhetsområde är Kyrkslätt, Sjundeå, Ingå, Lojo, Raseborg och Hangö. Föreningen är 

understödjande medlem i Svenska pensionärsförbundet rf. 

 

SPF Västnyland rf:s uppgifter är att verka för samarbete och kontakt mellan medlemsföreningarna 

inom sitt verksamhetsområde och med förbundets medlemsföreningar, på alla nivåer i samhället 

representera pensionärerna, tillvarata deras rättigheter och stärka deras inflytande, verka för att 

pensionärernas erfarenheter och kunskaper beaktas i samhället – skapa ökande förutsättningar för 

pensionärernas gemenskap, trygghet och trivsel. 

 

SPF Västnyland rf förverkligar sina syften genom att fungera som samarbetsorgan för sina 

medlemsföreningar, bistå och stödja dessa i deras verksamhet samt anordna program, fester, 

diskussionstillfällen, kurser, motionsverksamhet och reseverksamhet.  

 

Föreningen hade före sin registrering 12 (tolv) medlemsföreningar.  

Efter registreringen 11 (elva) medlemsföreningar med totalt 2171 medlemmar per 31.12.2020. 

Ingen medlemsavgift har uppburits av SPF Västnyland/SPF Västnyland rf. 

 

 

 

2. Styrelsen och representation inom Svenska pensionärsförbundet   
 

Styrelseordförande för 2020 har varit Kaj Sjöblom och viceordförande Ulf Kjerin. 

Svenska pensionärsförbundets verksamhetskoordinator Inger Holmberg har varit sekreterare och 

Marianne Hagström kassör. 

 

Ulf Kjerin var medlem i förbundets styrelse och Eja Björkqvist var hans ersättare. 

 

Catharina Hindrén från Ekenäs var medlem i resekommittén. 

 

Lena Selén från Ingå var medlem i redaktionsrådet. 

 

I arbetsgruppen för Region Syd/Nyland var Ulf Kjerin (ordförande) och Clas Czarnecki (medlem) 

Västnylands representanter. 

  

 

 

 

 

 



 

Styrelsen 2020 

Förening     Ordinarie   Ersättare  

Ekenäs Pensionärer med till 15.5 Ingmar Asplund  Bror Westerholm 

Ingå Seniorer    Margareta Biström  Disa Flythström 

Karis Pensionärer   Tor Wernér   Marianne Mannström 

Kyrkslätts Pensionärer  Glen Lindholm  Kristina Mäenpää  

Lojo svenska seniorer   Gudrun Lahtinen  Rolf Grandell 

Norra Kyrkslätts Pensionärer  Ulf Kjerin   Eja Björkqvist 

Pensionärsföreningen i Fagervik Marcus Grönholm  Camilla Grönholm 

Pojo Pensionärer   Jan Björklöf   Eva Lundell 

Sjundeå Pensionärer   Clas Czarnecki  Torsten Hagelberg 

Svenska Pensionärsgillet i Hangö Stig Sundberg   Styrbjörn Lindberg 

Tenala-Bromarf Pensionärer  Stig Nyberg   Klas Kevin 

Österby Pensionärer    Nils Jansson   Gittan Bäckman  

 

 

3. Möten 

 
SPF Västnylands styrelse har sammankommit sex gånger under året: 

24.1   styrelsemöte på Brankis i Karis 

28.2   styrelsemöte på Brankis i Karis 

12.8   styrelsemöte på distans per zoom 

23.10 styrelsemöte på distans per zoom 

 

Vårmötet var inbokat till 3.4 i Tenala men pga av corona-restriktionerna inhiberades mötet och 

vårmötet hölls sedan 31.8 på Åsvalla i Lojo med några personer på plats och övriga på distans per 

zoom. 

 

Höstmötet hölls 13.11 på Brankis i Karis och även här så att en del deltog på plats och övriga på 

distans per zoom.  

 

 

4. Information  

 
SPF Västnyland rf har en egen webbsida vastnyland.spfpension.fi. 

SPF Västnyland rf:s medlemmar får tidningen God Tid per post och till alla föreningars styrelser 

skickas Förbundsnytt per epost. Förbundsnytt finns även att läsa på förbundets webbplats. 

Västnyländska och nyländska infobrev skickas per epost. 

 

 

5. Aktiviteter 
 

Förbundets frågesport 

Den västnyländska uttagningen i förbundets frågesport hölls 12.2 på Hotel Sea Front i Ekenäs. 

Segrare blev Sjundeå Pensionärer med Kerstin Nyberg, Marianne Hagström och Ingmar Nyberg.  

Frågesportsfinalen kunde inte ordnas som planerat i maj i Åbo utan det blev en digital 

frågesportsfinal den 10.12. 

 

Västnyländsk frågesportserie 

Lagen har mötts i tre matcher – den 29 januari, 6 mars och 7 oktober. 



 

Allsång  

Den traditionella allsångsfesten i Församlingshemmet i Kyrkslätt 13.5 inhiberades. 

 

Sommarfest  

Den traditionella sommarfesten som var planerad att hållas 25.6 i Fennia Arenan i Sjundeå 

inhiberades. 
 

Syn- och hörselkompassen 

Syn- och hörselkompassen som var inbokad till 6.5 i VNF inhiberades. 

 

Resor 

Sommarresan till Bornholm inhiberades och flyttas fram till nästa år i stället. 

 

Golfturnering 

8 september samlades golfspelare från flera nyländska föreningar för att spela golf på Nordcenters 

Benz bana. 

 

Boule-turnering  

16 september samlades boule-spelare från flera nyländska föreningar för att spela boule i Kyrkslätt. 

En fin höstdag med fina spelförhållanden. Norra Kyrkslätts Pensionärer med Bjarne Åkerlund i 

spetsen stod för fina arrangemang. Segern gick till Borgå och på andra plats kom Sjundeås lag med 

Tom Laitinen, Henry Lemström, Håkan Johansson och tredje platsen gick till Österbys lag med Rita 

Kurman, Henrik Kurman och Edgar Rehn.  

 

                            

6.  Samarbete 
 

Föreningarna har under året samarbetat med kommunerna, äldre råden, församlingarna och andra 

föreningar och organisationer. 

 

 

Styrelsen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


