
PENSIONÄRSFÖRENINGEN VI NORRIFRÅN r.f. 

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2019  

Verksamhetsplanen baserar sig på paragraferna 2 och 3 i föreningens stadgar. 

Där sägs bland annat att föreningens uppgift är att arbeta för sina medlemmars 

trivsel och att tillvarata och befrämja deras allmänna och gemensamma 

intressen. Detta skall ske genom informationsverksamhet, ordnande av 

föredragstillfällen, publika tillställningar, exkursioner, teaterbesök, gruppresor 

samt trevliga månadsträffar.  

• En medlemsvärvningskampanj skall hållas. Målet är minst 400 

medlemmar när staden år 2020 fyller 400 år.  

• Vi kommer att kontakta äldre boenden, servicehus och liknande 

inrättningar och berätta om vår verksamhet. 

• Direktkontakten till ensamboende kommer att utvecklas. 

• Vi vet att det finns personer som står utanför föreningslivet och inte alls 

får del av den gemenskap en pensionärsförening kan erbjuda. 

• Samarbetet med Pettersborg och liknande organisationer fortsätter. 

• För att nå yngre pensionärer har vi tagit bowling, boule och golf på 

programmet.  

• Vi deltar med lag i de frågesport- och pidroturneringar som anordnas av 

förbundet eller regionen.  

• Den 4 - 10 mars står Vi Norrifrån värd för regionens andra 

bowlingturnering som hålls i Karleby.  

• Vi försöker även aktivera stavgångarna.  

• Genom att anordna informationstillfällen kan vi presentera oss och vår 

verksamhet.  

• Genom att medverka vid olika tillställningar kommer vi i kontakt med 

människor på ett positivt sätt. 

• Pensionärskörens deltagandet i PangSångFesten har gett guldkant åt 

verksamheten.  

• En satsning på den tekniska utrustningen underlättar informationen till 

medlemmarna och gör datakurserna, föredragstillfällen och 

föreningsmöten mer intressanta. 

• Samarbetet med Karlebynejdens institutet kommer att utvecklas. 

• Vår webbplats uppdateras regelbundet och vi skall se över vårt agerande 

på Facebook.  



• Skötseln av medlemsregistret kräver arbetsinsatser. 

• Vi deltar i föreningens och regionens höst- och vårmöten.  

• Regionens höstmöte anordnas i Karleby. Vi Norrifrån fungerar som lokal 

värd. 

• Regionens sommarfest anordnas i Åminne folkpark i Malax första 

onsdagen i augusti. 

• Vi planerar en dans/programkväll under hösten eller vårvintern 2020. 

• Vi anordnar egna resor eller samarbetar med lokala aktörer. 

•  Hemliga resan är populär.  Vi deltar i förbundets och regionens resor.  

• Samarbetet med de övriga pensionärsföreningarna i Karleby- 

Jakobstadsregionen kan utvecklas. 

• Den 16 - 17 maj 2019 anordnas Kvarkens pensionärsparlament på 

Comfort hotell i Umeå. Vi Norrifrån deltar med delegater i parlamentet. 

• Vi har utvecklat kontakter till pensionärsföreningen PRO Lindal som 

verkar utanför Kalmar. 

 

Har ni förslag om hur verksamheten kan utvecklas är det bara att ta kontakt 

med styrelsen! Vi är öppna för nya idéer. 

 

STYRELSEN 

 

 

 

 

 

 

 


