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 VERKSAMHETSPLAN FÖR 2020  
 

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

Där stadgas 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, exkursioner, teaterbesök, gruppresor samt 

trevliga månadsmöten. 

• Vi fortsätter värva fler medlemmar till föreningen. Målet är att 
medlemsantalet stabiliserar sig kring 400.  

• 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 samt övriga 
aktiviteter som anordnas av förbundet eller regionen.  

• Den 3 - 7 mars står Pensionärsföreningen Vi Norrifrån som lokal värd för 
regionens tredje bowlingturnering som hålls i Karleby.  

• Vi försöker även aktivera stavgångarna.  

• Den tekniska utrustningen underlättar informationen till medlemmarna 
och gör datakurser, föredragstillfällen och föreningsmöten mer 
intressanta. Brister i församlingens tekniska utrustning i Mikaelsalen bör 
ses över. 

• Samarbetet med Karlebynejdens institutet utvecklas. I mars startar en 
skrivarkurs. 

• Den 23 april anordnar vi tillsammans med olika organisationer ett 
seminarium i stadshusets festsal. Där medverkar bröderna Lars och Peter 
Strang. 

• Den 18 - 19 maj 2020 anordnas Kvarkens pensionärsparlament i Vasa.              
Vi Norrifrån sänder delegater till parlamentet.  

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

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

• Vi anordnar egna resor eller samarbetar med lokala aktörer.  



• Hemliga resan är populär. Årets resa anordnas i juni. 

• Vi deltar i förbundets och regionens resor.  

• Vi deltar i regionens sommarfest som firas på Capella i Korsholm den 5 
augusti.  

• I augusti anordnas SPF Österbottens första golfturnering i Karleby. Vi 
Norrifrån kommer att fungera som värd för arrangemanget. 

• Pensionärskören Vi Norrifrån firar 15 årsjubileum och anordnar en 
jubileumskonsert i stadshusets festsal den 24 oktober, 

• Ifall det finns intresse anordnas under hösten eller våren en 
danstillställning. 

• Vi deltar i olika aktiviteter som anordnas med anledning av Karleby stads 
400 årsjubileum. 

• Styrelsen tar gärna emot förslag till aktiviteter som gynnar 
verksamheten. 

 

STYRELSEN 


