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Hej på er!
Den observante noterar Kvinnoförbundets nya logo som lanserades 16.1.2016.
Jag hoppas att det nya verksamhetsåret medför ett stort engagemang i
Kvinnoklubbens aktiviteter. Vi välkomnar särskilt de nya medlemmar som anslutit
sig till klubben under den senaste tiden.
Årsmötet på Wasa teater den 10.2.2016 återvalde ordf. Benita Nordgren. Nina
Stubb fortsätter som föreningens vice ordförande, Margaretha Stenroos som
dess kassör och Birgitta Granholm som dess sekreterare. De övriga ordinarie
styrelsemedlemmarna Helena Boucht-Lindeman, Berit Öhman, Sari Somppi
återvaldes som även suppleanterna Gun-Britt Lund och Mikaela Sandberg.
Internationella kvinnodagen tisdagen den 8.3 kl. 18.00 firar Kvinnoklubben
med en medlemskväll på Loftet. Alexandra Biaudet berättar om Maraks
verksamhet. Under kvällen får vi bekanta oss med en ny fotoutställning om 10
österbottniska kvinnliga förebilder, sammanställd av Martina Uthardt. Vi bjuder
på paj och sallad och ett glas vin. Alla medlemmar hälsas varmt välkomna.
Särskilt glada vore vi att möta våra nya medlemmar som gärna får ge förslag på
verksamhet. Anmälan benita.nordgren@gmail.com eller tel.050 5571060 senast
4.3.
Den 11.3 deltar vi som sponsorer i en välgörenhetskonsert på Doo-Bop Club
enligt fjolårets koncept. I konserten WeForShe medverkar Tine Sylvest och
The Mamas. Konsertens intäkter delar jämnt mellan UNwomen och
Skyddshemmet i Vasa. Förra året inbringade konserten över 2 000 euro.
Vidare planerar vi en medlemskväll där Vasa universitets rektor Suvi Ronkainen
berättar om sin forskning kring jämställdhetsfrågor.
Vi bifogar en inbetalningslapp för att påminna om betalning av medlemsavgiften
10 euro, ingen referensnummer behövs men skriv medlemsavgift 2016 i
meddelandefältet. Medlemsavgiften behövs så att vår verksamhet kan fortgå.
Nästa år 2017 firar Finland 100 år. Kvinnoförbundets jubileumsårsmöte kommer
att ordnas i Vasa 17-19.3. 2017. Då hoppas vi att många Vasa kvinnoklubbare
engagerar sig. Under år 2017 kommer även aktiva kvinnor från det förgångna och
nulevande att uppmärksammas. Välkomna med namnförslag!
Vid pennan, Benita Nordgren ordf. Vasa svenska kvinnoklubb r.f.

