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VERKSAMHETSPLAN för perioden 0109 2019 – 3108 2020
Inledning
Pohjola-Norden i Korsholm rf (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 2019-2020 är föreningens 72. verksamhetsår och förbundets 96.
Målsättning/ tyngdpunkter
- en aktiv satsning på samarbetet med skolorna.
- att öka intresset för Norden verksamheten.
- att vara lyhörd för medlemmarnas önskemål.
- söka bidrag för verksamheten , projekt,evenemang mm.
- upprätthålla och fördjupa samarbetet mellan lokal föreningarna, förbundet och Norden
föreningarna.
- etablera kontakter till sociala medier.
- informera medlemmarna kontinuerligt via epost, medlemsbrev och vid behov i VBL:s
händelsekalender
- kontinuerlig uppdatering av Hemsidan och medlemsregistret.
Aktiviteter
23.10 Föreningens Årsmöte , varefter Smedarna ger konsert under ledning av Dan Lillas.,
kaffeservering. Plats Seniorpunkten.
Cafe Norden med inbjudna gäster
8.10 Dennis Rundt ”My Darling Dolly”i Textilsalen Vuxeninstitutet kl. 17-18.00
12.11 ”Ny Nordisk litteratur” med Hilde-Ann Lall i Textilsalen Vuxeninstitutet . Kl 17-18.0
3.12 ”Jul i Norden” med Catarina Harjunen i Vuxeninstitutets grupprum.kl 16.30-17.30
4.2, 3.3 2020 program öppna. ,alla tillfällen mellan kl. 17.00-18.00
v. 46 11-17.11 2019 Nordiska Litteraturveckan med årets tema-tillsammans med biblioteket.
Skolfilm ”Sune”visas för eleverna i Svenska o Finska Lågstadieskolorna i Smedsby,Karperö,
Kvevlax.
Skolsamarbetet under året aktiveras med bla. Skolpaket i Gymnasiet jan/2020 samt stipendier
under avslutningen .
11.10-13.10 Förbundet Pohjola Nordens info-utbildningstillfälle under en kryssning till
Stockholm samt extra förbundsmöte i Helsingfors 11.10
9.11 Inbjudan till Kristinestads 70-års Jubileum på Brahegården.
November, seminariet ”Kvarkennyheter” i samarbete med Yggdrasil.fi, plats Vallonia
Julfest/midvinterfest tillsammans med Vörå föreningen, som arrangerar i år event. 4 januari.

Besök till Norden Centret i Uleåborg eventuellt 8.2 2020 samt på kvällen teater eller konsert.
Vi Uppmärksammar Nordiska veckan 23 - 28.3-2020 med aktiviteter och flaggning.
Regionverksamhet
mars 2020 organiserar Seinäjoki föreningen ett seminarium för Ungdomar. Nordjobb mm.
28.3 2020 ordnar förbundet Norden Gala i VasaNordiskt Gästabud i Karleby eventuellt i mars eller maj.
27.6 2020 organiserar Korsholm ”Regionens Barn/Föräldrar/Far-Morföräldrar´s”eller
”Familjefest ” platsen kunde vara Kulturhuset. Evenemanget under planering.
Verksamhetsplanen kompletteras under periodens gång.
Styrelsen

