
POHJOLA-NORDEN I KORSHOLM  rf. 1(2)

VERKSAMHETSPLAN för perioden 0109 2022 – 3108 2023

Inledning
Pohjola-Norden i Korsholm rf (lokalförening) är medlem i Pohjola-Norden rf (förbundet).
Arbetar för ett öppet, jämlikt och gränslöst Norden. Huvuduppgiften är att främja nordiskt 
samarbete och synliggöra Finland i de nordiska länderna.
 
År 2022-2023 är föreningens 75. verksamhetsår och förbundets 99.

Målsättning/ tyngdpunkter
- aktiv medlemsanskaffning
- söka bidrag till verksamheten, projekt och evenemang mm.
- upprätthålla och fördjupa samarbetet till skolor, lokalföreningarna, förbundet och       
föreningarna i Norden
- synlighet via sociala medier.
- informera medlemmarna kontinuerligt via epost, medlemsbrev och vid behov i VBL:s    
händelsekalender
- kontinuerlig uppdatering av hemsidan och medlemsregistret.

Aktiviteter

Vi ser fram emot nya möjligheter till aktiviteter med förhoppning om att de begränsningar 
pandemin medfört nu skall lätta.

Under hösten 2022 återupptar vi de månatliga nordiska filmförevisningarna  i samarbete med 
Korsholms vuxeninstitut och Korsholms bibliotek. Förevisningarna är kostnadsfria för 
deltagarna och visas i Kulturhusets auditorium. Fyra fastslagna datum enligt följande:

 15.9 2022 En runda till (Danmark)
 20.10  2022 Sune- uppdrag midsommar (Höstlovsveckan, Sverige)
 17.11 2022 Flykten över gränsen (Norge) )
 8.12 2022 Tigrar (svensk -norsk ungdomsfilm med idrottstema)

4.10 2022 deltar föreningen i Friskvårdsdagen i Botniahallen, på kvällen kl 18 seminarium i 
Sessionssalen i Korsholm 4.10 kl.18.00 om tvåspråkigheten. Talare: Pär Stenbäck och Bengt 
Linddroth.

6.10 kl 16 Föreningens årsmöte med efterföljande kaffekonsert med Smedarna, inklusive 
Nordisk allsång för intresserade; årsmötesdelegater och allmänheten. Plats: Seniorpunktens 
festsal.

Cafè Norden ordnas i Korsholms vuxeninstitut klo 17-18:  två ggr under hösten och tre ggr 
under våren, programmet tillsvidare öppet. 



V.46   Nordiska Litteraturveckan med årets tema tillsammans med biblioteket och skolorna.
Temalitteratur för vuxna : Ålevangeliet och för barn: Om du möter en björn.

Våren-2023: Skolsamarbetet under vårterminen fortsätter aktivt i gymnasiet, YA, och Vamia.  
De finska lågstadierna och högstadierna informeras om ”Norden i skolan” (Marielle)

25.3 firas Nordens och Vårens dag med en vårfest, samtidigt uppmärksammas föreningens 
75-års jubileumsår. Soffielladuo och festtalare vidtalas som programnummer.
 

Vi deltar i regionföreningarnas evenemang och i nationella evenemang och samankomster i 
mån av möjlighet. Föreningen är representerad i Förbundets styrelse.
           

Verksamhetsplanen kompletteras under periodens gång.

Styrelsen  


