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Medlemsbrev 2/2018
Sommaren har varit varm och skön, och det fina vädret har fortsatt långt in i september. Nu är det ändå dags
att starta upp verksamheten. Vi kommer tillsammans med Kvinnoförbundet i Korsholm att ordna två
seminarier med temat Kvinnor och ekonomi, ett mycket brett och relevant tema och en viktig
jämställdhetsfråga. Det första tillfället ordnas torsdag 25.10 kl. 18.00 i Glaskabinettet i Folkhälsanhuset i
Vasa. Det andra tillfället ordnas i början av nästa år i Korsholm. Den 25.10 föreläser Maria Östergård Käld,
som till vardags jobbar på Fennia som försäljningschef med pensions- och placeringstjänster som
specialområde. Hon kommer att tala om hur kvinnor kan ta tag i sin ekonomi, om sparande, placeringar,
pensioner osv. Vårens föreläsning kommer att ha betoning på vardagsjuridik.
Vi ordnar inga After Works i höst. Vårt stamställe Bistro Ernst är stängt för ombyggnad. Vi vill gärna ha tips
på lämplig tidpunkt och teman för dessa tillfällen. Nästa år har vi ett riksdagsval på kommande 14.4. och ett
EU-val i maj, så det finns säkert mycket att träffas kring.
Kvinnornas julmässa ordnas som vanligt på självständighetsdagen torsdagen 6.12.2018. Vi har haft fullbokat
de senaste åren och hoppas förstås på många ivriga försäljare och köpare. För närvarande har vi sammanlagt
276 försäljningsplatser att bjuda ut på mässan. Vi har tillsammans med Webbhuset byggt upp ett eget
anmälningsprogram på nätet. Det underlättar arbetet en hel del. Försäljare anmäler sig via länken
https://vasa.kvinnoforbundet.fi/sv/julmassan. Sidan öppnas 1.10. vid midnatt. Det behövs som vanligt
många frivilliga till cafeterian. Många av klubbens medlemmar har förtjänstfullt deltagit år efter år, men nya
tas gärna emot. Är du intresserad, ta kontakt med Gun-Britt Lund eller Heidi Svartsjö.
Kvinnoklubben har planer på att ge ut en 100-årshistorik, som skall utkomma i november 2020 i samband
med att klubben fyller 100 år. Som bas har vi Anita Svenssons 75-årshistorik Tala kvinna! Den utkom 1995.
Materialet skall utökas med åren fram till 2020, men den skall också handla om utvecklingen under hela
1900-talet med tanke på jämställdheten och samhällsutvecklingen ur ett Vasaperspektiv. Om någon av er har
material hemma om klubbens verksamhet (inte protokoll), anekdoter, fotografier eller dylikt, ta gärna
kontakt med styrelsen. Skrivarbetet påbörjas nästa vår.
Ni kan följa med våra evenemang på vår fina hemsida. Den hittar ni på adressen www.kvinnoforbundet.fi
(under: Meny - Om oss – Lokalavdelningar - Vasa) eller direkt på http://vasa.kvinnoforbundet.fi/sv/startsida/.
På hemsidan kan man tipsa om evenemang, ansöka om medlemskap eller göra adressförändringar. För att vi
skall nå alla medlemmar är det viktigt att vi har rätt postadress och e-postadress. Kom alltså ihåg att göra
adressförändring. Vi finns också på Facebook - Vasa svenska kvinnoklubb. Gå och gilla den, så ser ni vad som
är på gång.
Om du vet med dig att du inte ännu betalat medlemsavgiften på 10 euro kan du betala den på konto Vasa
svenska kvinnoklubb r.f. IBAN FI88 4970 1052 0310 73. Skriv i meddelandefältet ”Medlemsavgift 2018”.
Ingen referens behövs.
Förutom den egna verksamheten har kvinnoklubben i år sponsorerat HeForShe kvällen 9.3.2018, arrangerad
av Finlands UN Women, och Österbottens cancerförenings insamling för anskaffning av en PET-röntgenapparat till Vasa centralsjukhus.
Vi önskar er en fin och aktiv höst!
Styrelsen/Berit Öhman, ordf.

