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Vasa 13.4.2015  
 

Hej på er! 
 

Jag hoppas att det nya verksamhetsåret medför ett stort engagemang i 
riksdagsvalskampanjen och i Kvinnoklubbens övriga aktiviteter. Vi 
välkomnar de nya medlemmar som anslutit sig till klubben under hösten. 
 

Vi började det nya året med Svenska Kvinnoförbundets seminarium: 
Operation jämställdhet - ett seminarium om kvinnor, fred och säkerhet 
måndagen den 12.1.2015. På seminariet verkade vår viceordf. Nina Stubb, 

mångkulturutvecklare som moderator. Efter seminariet bjöd vi på en tacksits för alla de som 
frivilligt arbetat på Kvinnornas julmässa. 
 

Den 5.3 deltog vi som sponsorer i en välgörenhetskonsert på Doo-Bop Club. I konserten 
WeForShe medverkade Tine Sylvest och The Mamas. Konserten intäkter delades jämnt mellan 
UNwomen och Skyddshemmet i Vasa. 
 

På internationella kvinnodagen söndagen den 8.3 ordnade vi Kvinnoklubbens årsmöte.  
Årsmötet återvalde ordf. Benita Nordgren, Nina Stubb fortsätter som föreningens vice 
ordförande, Margaretha Stenroos som dess kassör med rätt att använda föreningens konto  
och Birgitta Granholm som dess sekreterare. Övriga ordinarie styrelsemedlemmar Helena 
Boucht-Lindeman, Berit Öhman, Sari Somppi återvaldes samt suppleant Gun-Britt Lund. 
Mikaela Sandberg invaldes som ny suppleant. 
 

Fredagen den 17 april ordnar SFP ett stort valjippo i Rewell Center och 

vid valstugan på torget. Rewell Centers scen och flera bord är bokade där  
kl. 12.00 – 18.00. I programmet deltar musikanter från Övis och det blir  
korvgrillning. Som konferencier fungerar Max Jansson. 
 

21.4. kl. 17-19 föreläsning om användning av sociala medier för  
kvinnoklubbens och Korsholmsavdelningens styrelsemedlemmar på Rådhusgatan 23  
(kansliet).  
 

28.4. kl. 17-19.30 ordnas praktisk workshop för medlemmar, som innefattar en  
timmes teori om de olika kanalerna + 1,5 timmes genomgång, då åhörarna  
får praktisk hjälp med att uppdatera och skriva inlägg. 
 

Vidare planerar vi ett fängelsebesök samt ett besök till Vasa Elektriska. 
 

Vi bifogar en putsduk för att påminna om genusglasögonsyn och ett inbetalningskort så att  
vår verksamhet kan fortgå. 
 

Det viktigaste är nu att alla aktiverar sig och de sina för att säkra fyra Sfp-mandat i  
Österbotten. 
 
 

Vid pennan, 
Benita Nordgren 

ordförande Vasa svenska kvinnoklubb r.f. 
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