POHJOLA-NORDEN I KORSHOLM r f

1(2)

VERKSAMHETSPLAN för perioden 0109 2017 – 3108 2018
Inledning
Pohjola-Norden i Korsholm r f (lokalföreningen) är medlem i Pohjola-Norden rf (förbundet).
Arbetar för ett öppet, jämlikt och gränslöst Norden. Huvuduppgiften är att främja nordiskt
samarbete och att göra de nordiska länderna kända i Finland och Finland känd i de nordiska
länderna.
År 2018 är föreningens 70. verksamhetsår och förbundets 94.
Tyngdpunkter
Efter förnyandet av Pohjola Nordens organisation med avslutande av distriktets verksamhet
(30.6 2017) ligger tyngdpunkterna vid information, kommunikation och synlighet.
Finland indelas i 5 regioner med Regionkoordinator och regionutskott, utskottet kommer
samman två gånger per år. Österbotten hör till Västra Finlands region.
Korsholm har en representant i regionutskottet, vilket underlättar informationen i bägge
riktningarna.
Förutom att koordinera och informera om verksamheten, planerar utskottet t.ex. Nordiskt
Gästabud, Nordens vecka, regiontidning, sommardagar och eventuella regionala resor, alltså
en sammanbindande kraft inom regionen.
Målsättning
-att öka intresset för Norden verksamheten.
-att vara lyhörd för medlemmarnas önskemål.
-att öka medlemsantalet med 15 nya medlemmar.
-söka bidrag för verksamheten, projekt, evenemang mm.
-upprätthålla samarbetet mellan lokal föreningarna, förbundet och Norden föreningarna.
-informera om möjligheten att deltaga i evenemang som ordnas av förbundet eller andra
lokalföreningar.
-informera medlemmarna kontinuerligt via epost, medlemsbrev och vid behov i VBL: s
händelsekalender
- kontinuerlig uppdatering av hemsidan och medlemsregistret.
Aktiviteter
September
5.9 kl. 17.00-18.00 Café Norden, kvällens ledare Ulrica Taylor
7.9 kl. 9.00 Vänortsstämma i Korsholm, ordförande o sekreteraren var inbjudna att ge 20 min
information om Korsholms föreningen.
9.9 kl. 17.00 Seinäjoki stads mottagning, kl. 19.00 Seinäjoki förenings 70-års jubileum på
Sokos Hotel Lakeus. Representerades av tre medlemmar
16.9 kl. 18.00 Närpes förenings 70-års jubileum på Oasen i Kalax, 19 representanter.
27.9 kl.11.00-15.00 deltagande i Friskvårsdagen i Botniahallen, där föreningen presenterar sin
verksamhet.
Oktober
3.10l. 17.00-18.00 Café Norden, tema öppet
14.10 ÅRSMÖTE på Wasaline till Umeå, avgång kl.09.00. I Umeå besöker vi Det Nordiska
Informationskontoret, där Annika Nordenstam tar emot oss. Vi hoppas även få träffa
representanter för lokalföreningen. På kvällen går vi till Norrlandsoperan, Operaplan 5 kl.
18.00 och lyssnar på musikalen ”The Voice of the young & The power of songs”, godbitar av
Kammarkören Sångkraft, operans barnkör, vokalensemblen Artic Light samt sångare från
Ungikör. Hemåt 15.10 kl. 13.00, hemma i Vasa 18.30
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Umeå-resan blev inte av på grund av för få deltagare. Istället hålls årsmötet den 14.10 kl.
12.00 på restaurang Frans & Nicole i Kammar kabinettet. Vi börjar med lunch och fortsätter
med stadgeenliga årsmötesförhandlingar.
November
14.11 kl. 17.00-18.00 Café Norden, tema öppet.
13.11-19.11 Biblioteksveckan Årets tema: ”Öar i Norden” och ”Vänskap i Norden”,
för barn ”Skattkammarön” av Mauri Kunnas, ungdomsboken ”Maresi” av Maria
Turtschaninoff och vuxenboken ”Is” av Ulla-Lena Lundberg.
15-16.11 kl. 9.00-11.00 i Korsholmssalen visas filmen Iris för elever i Lågstadieskolan, både
svenska o finska skolor blir inbjudna.
Den omtyckta filmen Iris utspelar sig på 1890-talets Åland (regissör Ulrika Bengts 2011)
16.11 kl. 18.30 högläsning Kura skymning i Korsholms huvudbibliotek, som tema valda delar
ur boken Is av Ulla-Lena Lundberg.
Läsning på Seniorpunkten 22.11 kl. 9.30-11.00
Januari
25.1 kl. 18.00 I samarbete med Vuxeninstitutet visas Månadens nordiska film i
Korsholmssalen.” Flickan, mamman och demonerna”, förbjuden under 11 år
27.1-28.1 besöker vi Nordens Hus i Tammerfors Otavalankatu 9. Kl. 12.00 tar ordförande
Rikard Bjurström och verksamhetsledaren Tuija Lauren emot oss, samt representanter från
P-N föreningen.
På kvällen den 27:de kl. 19.00 njuter vi av musikalen ”Tytöt 1918” på Tampereen
Työväen Teatteri, Hämeenpuisto 28 - 32 (15 biljetter reserverade)
Reseprogram under arbete.
Februari
6.2 kl. 17.00-18.00 Café Norden i Kaffehuset August i Vasa
22.2 kl. 18.00 i samarbete med Vuxeninstitutet visas i Korsholmssalen Månadens nordiska
film för alla åldrar ”Siv sover vilse”
Mars
6.3 kl. 17.00-18.00 Café Norden i Kaffehuset August i Vasa
22.3 kl. 18.00 visas Månadens nordiska film i samarbetet med Vuxeninstitutet i
Korsholmssalen ”Det vita folket”, ålder 15 år
23.3 Nordens dag med bl.a. flaggning.
24.3 Nordiskt gästabud i Jyväskylä.
April
3.4 kl.17.00-18.00 Café Norden i Kaffehuset August i Vasa
21.4 föreningens 70-års jubileum med seminarium på eftermiddagen och kvällsfest i
Kulturhuset. Program under arbete.
26.4 kl. 18.00 I samarbete med Vuxeninstitutet visas nordiska filmen ”Tsatsiki,farsan och
olivkriget” för alla åldrar.
6.8 - 9.8 sommarens resa till Jylland i Danmark. Sevärdheter med program under arbete.
Hösten 2018 får vi troligtvis besök av Norden föreningen Bornholm och Köpenhamn.
Information ges till medlemmarna om lokalföreningars och förbundets verksamhet och resor.
Med önskan om ett aktivt och innehållsrikt verksamhetsår
Styrelsen

