POHJOLA-NORDEN I KORSHOLM rf
VERKSAMHETSPLAN för perioden 0109 2016 – 3108 2017
Inledning
Pohjola-Norden i Korsholm rf (lokalföreningen) är medlem i Pohjola-Norden rf (förbundet).
För att förverkliga sina strävanden bedriver lokalföreningen bland sina medlemmar och även
utåt upplysningsarbete , som främjar förbundets syften, anordnar kurser, konferenser och
fester samt utövar vänområdes- och Nordisktsamarbete, kultur- och publikationsverksamhet
för att i Finland sprida kunskap om närområdens folk samt öka kännedomen om Finland i
övriga Norden.
År 2017 är föreningens 69:te verksamhetsår.
Styrelsens målsättning
-Att i Korsholm hålla intresset blomstrande inom Pohjola Norden verksamheten.
-Att vara lyhörd för medlemmarnas önskemål. Vid nyrekrytering är målsättningen att öka
medlemsantalet från 111 till 120 medlemmar..
-söka bidrag för olika projekt,evenemang och verksamheten.
-Stärka samarbetet mellan närföreningarna, förbundet och Norden föreningarna
-Informera om möjligheten att deltaga i evenemang som ordnas av förbundet eller
lokalföreningarna.
-Informera medlemmarna kontinuerligt via epost, medlemsbrev och VBL:s
händelsekalender.
Aktiviteter
September 17 kl 15.00 besöker Joensuu föreningen Korsholm , vi åker ut till Björköby
Och dricker Kaffe/te och under resan presenterar vi Kvarkens skärgård-.
Dessutom kan vi delta på lördagkväll under en middag.
September 27 kl 11.00 – 15.00. Under ”Friskvårdsdagen” i Botnia Hallen hyr vi ett bord,
marknadsför och informerar om P-N i Korsholm. Målsättning:nya medlemmar samt göra
föreningen känd.
September-apri 1 ggr/mån träffas vi med Vasa föreningen under ett diskussionstillfälle som
vi benämner ”Café Norden”, vi träffas i Vasa sept-nov ( 3.9 4.10 1.11 ) mellan kl 17.00 –
18.00 och i Korsholm febr-april ( 7.2 7.3 4.4 ). Närmast tänkt för medlemmar och ungdomar,
men alla är välkomna. Nytt tema till varje träff eller eventuellt inbjuder vi en gäst.
Oktober 8 lördag Föreningens årsmöte med stadgeenliga ärenden.
Mötet hålls på Wasa Teaters cafe kl 17.00, varefter vi ser pjäsen ” Mor Kurage och hennes
barn ” kl 19.00. Föreningen sponsorer inträdet och bjuder på kaffe/te med dopp i pausen.
Oktober 14-15.10 Förbundets medlemskryssning Åbo-Stockholm-Åbo
Från Åbo fredag kl 20.55, tillbaka i Åbo lördag kl 19.55.
Seminarie och diskussion om förbundets omorganisering.

November v.46 under biblioteksveckan ordnar vi ”Kura gryning” och”Kura Skymning”
tillsammans med biblioteket.
”Kura gryning” Högläsning för Seniorer på Seniorpunkten.

Januari 7 blir det Julfest på Seniopunkten . Vi bjuder in Vörå och Vasa föreningarna.
Mars under Nordiska veckan firar vi Nordiskt Gästabud i Närpes,.
Sommaren 2017 sätter vi guldkant på tillvaron och gör en ”studieresa” till Lofoten eller
Island . Projektet ännu under arbete.
Hösten 2017 får vi troligtvis besök av Norden föreningen på Bornholm och Köpenhamn.
Med önskan om ett aktivt verksamhets år
Styrelsen

