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VERKSAMHETSPLAN för perioden 0109 2020 – 3108 2021
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 2020-2021 är föreningens 73. verksamhetsår och förbundets 97.
Målsättning/ tyngdpunkter
- söka bidrag till verksamheten, projekt och evenemang mm.
- upprätthålla och fördjupa samarbetet mellan skolor, lokalföreningarna, förbundet och
föreningarna i Norden
- synlighet via sociala medier.
- förbättra kontakterna till medierna
- informera medlemmarna kontinuerligt via epost, medlemsbrev och vid behov i VBL:s
händelsekalender
- kontinuerlig uppdatering av hemsidan och medlemsregistret.
Aktiviteter
12.10 2020 kl 16.00 Föreningens Årsmöte. Inget program på grund av corona restriktionerna.
kaffeservering. Plats Seniorpunktens festsal.
16.10 2020 deltar vi i Pohjola-Norden förbundets årsmöte.
Café Norden
16.11 2020 Kl 17-18.00 Österbottnisk fine dining och inspiration med krögare Kim Hellman.
Plats: Korsholms gymnasium.
7.12 2020 kl. 17-18.00 ”Att flytta eller inte flytta”. Forskare Kjell Herberts berättar om
dagens emigrationstrender. Plats: Korsholms gymnasium.
Februari och mars 2021 program öppna, alla tillfällen mellan kl. 17.00-18.00
v. 46 Nordiska Litteraturveckan med årets tema ”Norden i Världen” tillsammans med
biblioteket.
Skolsamarbetet under vårterminen fortsätter aktivt i gymnasiet, YA, och Vamia.
Julfest/midvinterfest tillsammans med Vörå föreningen, som Korsholm arrangerar i år den
5:te januari 2021. program bla. Soffielliduo .
20.3-2021 reser vi till Helsingfors och upplever operan Madam Butterfly på Finlands
Nationalopera. OBS: Anmälningar senast 11.12-2020.

23-28.3 2021 uppmärksammar vi Nordiska veckan med flaggning och eventuellt nordisk
allsång för medlemmar och allmänheten.
Regionverksamheten
3 november 2020 sammankallar Korsholms föreningen till Regionmötet. Då överenskommer
vi om gemensamma evenemang.
19.6 2021 arrangerar Korsholms föreningen regionens ”Barn/Föräldrar/Far-Morföräldrar eller
familjefest ” platsen kunde vara Kulturhuset i Korsholm. Evenemanget planerat 2020, men på
grund av corona epedemin flyttades evenemanget till 19 juni 2021.
Vi deltar i regionföreningarnas evenemang i mån av möjlighet.
Verksamhetsplanen kompletteras under periodens gång.
Styrelsen

