
Pensionärsföreningen Vi Norrifrån r.f. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2020 

Styrelsen har bestått av Ole Granholm, ordförande, Lars-Eric Thylin, 

viceordförande, Birgitta Nygård, sekreterare, Britt-Mari Jylhä, kassör och 

medlemsansvarig, samt Birgitta Sundvik och Rita Kortell, ordinarie medlemmar. 

Som ersättare Matts-Johan Thylin och Margita Lukkarinen. 

Mona Brännkärr och Lisbet Cygnel har verkat som ordinarie 

verksamhetsgranskare med Barbro Vilo och Christina Koivusalo som ersättare. 

Medlemsavgiften har varit 20 euro, varav 14 euro går till förbundet. Styrelsens 

ordförande har erhållit 200 euro i kostnadsersättning, sekreteraren och 

kassören 100 euro. Verksamhetsgranskarnas arvode har utgått enligt räkning. 

Resekostnader har utbetalats enligt räkning. För körkilometrar för egen bil i 

föreningens ärenden utgår ersättning enligt vad allmänna bestämmelser 

föreskriver. 

Årsmötet hölls den 5 mars i Mikaelsalen. Styrelsen har sammankommit till sex 

protokollförda möten och haft telefonkontakt vid behov. Verksamheten under 

2020 ändrades radikalt under våren på grund av Coronapandemin. Endast en 

månadsträff kunde hållas innan pandemin med restriktioner för bl.a. större 

samlingar slog till.  Också Pensionärskören under John Storbackas ledning fick 

inhibera sina övningar under våren och hösten samt den planerade 

jubileumskonserten i oktober. 

Månadsträffar under året: 

Årets första månadsträff 6.2 2020. Gäster var ÖT:s ansvariga utgivare Ann-Sofi 

Berger samt Sofia Grankull och Philip Hatt. Utdelades både ros och ris till vår 

lokaltidning samt goda förslag för att bibehålla prenumeranterna i Karleby, där 

lokaltidningens uppföljning av föreningsverksamheten har en viktig roll. 

 Efter pausen berättade Oskar Hagström om Soites förstavårdscentral och dess 

verksamhet. Intressant och ledigt anförande som mottogs positivt. 

Pensionärskören uppträdde. Ca 100 medlemmar deltog i träffen. 

Månadsträffen den 5 mars som samtidigt var föreningens årsmöte inleddes 

med ”Slumrande toner”. Vid parentationen tändes ett ljus och Stina Stenman 

läste namnen på de medlemmar som avlidit under året. Efter en tyst minut 

framförde Greta-Lisa Nilsson en dikt.  Minnesstunden avslutades med att 

Pensionärskören Vi Norrifrån under John Storbackas ledning sjöng ” Vila i mig”. 



Därefter uppträdde kören med fyra sånger. Innan kaffepausen utnämndas John 

Storbacka till hedersmedlem i föreningen för sina insatser som uppskattad 

dirigent för pensionärskören sedan kören bildades för 15 år sedan. 

Årsmötet leddes av Ole Granholm med Stina Stenman som viceordförande. 

Som sekreterare för mötet fungerade Birgitta Nygård. 

Verksamhetsberättelsen, bokslutet och verksamhetsgranskarnas utlåtande 

föredrogs och godkändes varefter styrelsen och övriga redovisningsskyldiga 

beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Årsmötet godkände 

även verksamhetsplanen och budgeten för det pågående året. Avgående 

styrelsemedlemmen Ingmar Kullas avtackades för sina insatser i styrelsen.  

Marianne Kujala, som skött om kaffeserveringen i Mikaelsalen under våra 

månadsmöten, blev pensionerad och uppvaktades med blommor som tack för 

gott samarbete och god service under åren. Ett 70-tal medlemmar var 

närvarande. 

Övriga händelser och annan information: 

Vi Norrifrån har egen webbplats och finns även på Facebook. Lars-Erik Thylin 

har fungerat som webbredaktör tillsammans med Ole Granholm. 

Den 20.1. i Silta föreningsklubbs lokal diskuterades ett seminarium som 

anordnas i stadshuset den 23 april. Vi Norrifrån är med i projektet och Ole 

Granholm och Birgitta Nygård sitter i arbetsgruppen. Rubrik för seminariet är 

Livets utmaningar i Karleby 1620 och 2020-är människan densamma idag? 

Medverkande: författaren, filosofie doktorn Lars Strang och cancerläkaren, 

professorn och författaren Peter Strang. P.g.a. Coronapandemin inställdes 

seminariet och framflyttades preliminärt till 27.5.2021. 

Årets frågesportuttagning hölls i Vasa den 12 februari. I Vi Norrifråns lag deltog 

Ragny Mutka, Helena Nyberg och Leif Smedjebacka. Vårt lag kom på delad 

femte plats med 25 poäng av 40 möjliga. Segern gick till Oravais Pensionärers 

lag med 28 poäng. 18 lag deltog. 

Pensionärsorganisationernas årliga vändagsfest hölls den 12 februari i 

Stadshuset i den nyrenoverade Karleby salen med ca 500 deltagare. Årets fest 

hade en tydlig tvåspråkig prägel, när Vi Norrifrån var värd och medarrangör. 

Programmet var omfattande. Välkomsttalet som hölls av stadsdirektör Stina 

Mattila och hälsningstalet av kommunalrådet Roy Sabel hölls på båda språken. 

Konferencier Alf Mylläri, alias Gamle Calle, talade också lika mycket svenska 



som finska. Kören Vi Norrifrån uppträdde med tre sånger under ledning av John 

Storbacka. Lotteriet som arrangerades av oss gav ett bra tillskott till vår kassa. 

Bouletävling hölls i Esse 12.2. där vi deltog med två tremannalag med Atle 

Granqvist som lagledare. 

I resekordinatorträffen den 20 februari på kryssning till Umeå med Wasa Line 

deltog Birgitta Sundvik och Birgitta Nygård. Olika researrangörer presenterade 

sitt digra utbud av resor och möjligheter till kundspecifika resor med också här 

gjorde Coronapandemin dessa resor omöjliga. 

Ole Granholm och Birgitta Nygård deltog den 4 mars i ordförandekonferensen i 

YA i Vasa. Christoph Treier föreläste om hur man motiverar och inspirerar sig 

själv och andra. 

Pensionärsföreningen Vi Norrifrån stod värd för andra gången för SPF 

Österbottens bowlingturnering som ordnades 3 - 7 mars i Karleby Bowlinghall. 

Tävlingsledare var Karl G. Andersson. Föreningens bowlare deltog med stor 

framgång, både individuellt och i lag. Turneringen samlade 57 deltagare från 

Närpes i söder till Karleby i norr. 

Bowlarna övar varje torsdag under höst- och vintermånaderna och sommartid 

träffas golfintresserade på måndag till seniorgolf på golfbanan. 

Under sommaren har träning i boule skett på tisdag vid och i Kipparihallen. 

Mellan 10–12 medlemmar har deltagit. 

I Norra Österbottens bouleturnering 16.6.-29.9. togs mästerskapet hem av Esse 

pensionärer, Pensionärsklubben Milstolpen blev två och Pedersöre 

pensionärsklubb trea. Vi Norrifrån fick nöja oss med en jumbo plats av sex 

deltagande lag. 

När läget lättade något i Coronapandemin gjorde vi hemliga resan den 20 

augusti med 20 deltagare. Den gick till Kalajoki och Brahestad. Götha Peltola var 

vår sakkunniga och trevliga guide. I Kalajoki besökte vi prästgården, där vi drack 

förmiddagskaffe, och Havula kotimuseo. Havula kotimuseo har tidigare fungerat 

som sågverksägaren Oskari Santaholmas residens bestående av 14 rum i två 

våningar. Byggnaden är uppförd 1912 och övergick med lösöre till Kalajoki 

kommun 1992. Efter en rundresa i Kalajoki centrum intogs lunchen i Lokkilinna. 

På eftermiddagen besöktes Brahestad. Där drack vi eftermiddagskaffet på Langs 

handelshus och besökte kyrkan i Brahestad. Efter en nio timmar lång resa 



kunde vi konstatera att grannstäderna Kalajoki och Brahestad kunde erbjuda 

mera än vi anat. 

Den 27.8. deltog Ole Granholm och Lars-Eric Thylin i årets inspirationsdag för 

ordförande på Hotel Waskia i Vasa. 

SPF Österbottens första golfturnering anordnades i Karleby 18 september där Vi 

Norrifrån var arrangör. Pensionärsklubben Milstolpen var framgångsrika genom 

att segra både i dam- och herrklassen och vann lagtävlingen. Vandringspriset 

som skänkts av Matti Vilo gick till Milstolpen. 

SPF Österbottens bouleturnering i Jakobstad 22.9. deltog Vi Norrifrån med fyra 

lag. Turneringen vanns av Esse lag 1 med 8 poäng. Vi Norrifråns lag 1 kom på 22 

plats med 4 poäng. Föreningens övriga lag kom lägre ner i resultatlistan. 36 lag 

deltog. 

Föreningen har deltagit i förbundets och regionens vår- och höstmöten. Dessa 

möten har skett digitalt via Zoom länk. På regionens höstmöte invaldes Margita 

Lukkarinen som suppleant i regionstyrelsen. 

Dessutom har vi deltagit i skolningstillfällen digitalt via Zoom länk. Britt-Mari 

Jylhä och Birgitta Nygård har deltagit i Desky medlemsregisterskolning och 

introduktion angående Briox bokföringsprogram. 

Eftersom Pensionärskören Vi Norrifrån inte mera har en aktiv styrelse 

överskoms 29.10. att körens bankkonto underställs Pensionärsföreningen Vi 

Norrifråns FO nummer. Lisa Parviainen fortsätter som kassör och bokförare i 

kören och körens bokslut tas in i Vi Norrifråns bokslut vid årets slut. 

Föreningens verksamhetsgranskare reviderar också pensionärskörens 

räkenskaper. 

Under året har Vi Norrifrån erhållit understöd/bidrag från Svenska 

pensionärsförbundet/förbundspaketet 500 euro och Stiftelsen kulturfonden för 

Gamlakarlebynejden 800 euro.  Vi tackar våra bidragsgivare, annonsörer och 

samarbetspartner.   

Under verksamhetsåret har föreningen fått 10 nya medlemmar. 18 medlemmar 

har avlidit och 12 medlemmar har utskrivits av olika orsaker. Det betyder att 

Pensionärsföreningen Vi Norrifrån per den 31 december 2020 hade 380 

medlemmar. 

Styrelsen tackar alla medlemmar som troget och på olika sätt deltagit i 

verksamheten samt bidragit till gemenskapen trots att pandemin och 



restriktionerna år 2020 har begränsat verksamheten. I hopp om ett aktivare och 

friskare år 2021. 

Karleby den 20.1.2021 

 

 

Ole Granholm   Birgitta Nygård 

Ordförande   Sekreterare 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


