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Hej!
Året har kommit igång med besked.
Kvinnoklubbens årsmöte hölls på kvinnodagen den 8.3. på Loftet. Efter mötet berättade Kirsti
Eneberg om mentornätverket Auroras. Ett 30-tal personer deltog och klubben bjöd på mat och dryck.
Styrelsens sammansättning ändrades något. Benita Nordgren avgick som mångårig ordförande och i
hennes ställe valdes undertecknad till ordförande. Som ordinarie medlemmar fortsätter Nina Stubb
(vice ordf.), Birgitta Granholm (sekreterare), Margaretha Stenroos (kassör), Sari Somppi, Helena
Boucht-Lindeman och Ramiesa Mahdi (ny medlem). Som suppleant fortsätter Gun-Britt Lund. Benita
Nordgren fortsätter också i styrelsen som suppleant och en av ansvariga för julmässan.
Svenska Kvinnoförbundets 110-årsjubileumsårsmöte hölls i Vasa 18-19.3 i Folkhälsanhuset Wasa.
Vasa svenska kvinnoklubb stod, som värdförening, för en del av de praktiska arrangemangen kring
mötet. I samband med mötet hölls ett seminarium ”Tillsammans för jämställdhet i Norden” med
SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson och Nordiska rådets president Britt Lundberg som talare.
Seminariet drog många utomstående åhörare och bevakades bra av Vasabladet. Allmänpolitiska
debatten var livlig och också i övrigt var mötet mycket lyckat.
Nu fortsätter valarbetet inför kommunalvalet. Sammanlagt ställer 29 kvinnor upp i valet för SFP i
Vasa av inalles 71 kandidater. Det är visserligen bara knappt 41 % men kandidaterna är väldigt bra. Vi
har många som varit aktiva länge men också många nya och unga kandidater. Av dessa 29 är 25
medlemmar i kvinnoklubben. Vi har under det senaste året fått många nya medlemmar. Vi är väldigt
glada över detta.
Vi sponsorerar våra medlemmar med två stora valannonser i Vasabladet. I brevet bifogas våra
kandidater. Kandidaterna kan man träffa på de tillfällen som SFP arrangerar ännu inför valet, bl.a.
träffar på torget vid partiets valstuga, som kommer att vara öppen åtminstone fredagar 12-18 och
lördagar 10-15.
Förhandsröstningen börjar onsdag 29.3. och slutar tisdag 4.4. medan själva valdagen är söndag 9.4.
I maj, när valet är över och alla nya beslutande organ bildats, kunde vi ha en träff i form av t.ex. ett
after work där vi kunde ventilera aktuella politiska frågor och det arbete som görs/borde göras i de
beslutande organen i staden. Ni kan följa med vår sida på Facebook, Vasa svenska kvinnoklubb, och
vår hemsida under http://vasa.kvinnoforbundet.fi/sve/start/ för mera information om vår
verksamhet. Mig kan man nå per e-post berit.ohman@netikka.fi.
I fortsättningen kommer medlemsbrevet elektroniskt för alla som har e-post.
Medlemsavgiften på 10 euro kan betalas till kontot:
Vasa svenska kvinnoklubb r.f. IBAN FI88 4970 1052 0310 73
Skriv i meddelandefältet ”Medlemsavgift 2017”. Ingen referens behövs. Betala gärna avgiften senast
18.4.
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Vill också passa på att göra reklam för seminariet ”Allt för fosterlandet – i fotspåren av Alma Skog”.
torsdag 20.4. kl 18.00 på Bragegården.
Alma Skog var i början av 1900-talet en av de mest aktiva kämparna för vår självständighet mot
förryskningen, för det svenska språket och för allmän och lika rösträtt. Hon var vid starten 1920
medlem i Vasa svenska kvinnoklubb och också aktiv i Martha-förbundet, grundande medlem i SOB
mm.
Vi önskar alla våra kandidater*) ett framgångsrikt val och alla våra medlemmar en fin begynnande vår.

Vasa svenska kvinnoklubb/Berit Öhman, ordf.

*)

Kandidatlista:

RÖSTA MED HJÄRTAT
278
279
285
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295
302
304
306
307
314
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320
321
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Helena Boucht-Lindeman
Marianne Buss
Ulla Granfors
Robert Grönblom
Linnéa Hasselblatt
Barbro Kloo
Ramiesa Mahdi
Carita Mäkelä
Marit Nilsson-Väre
Benita Nordgren
Tiina Puharinen-Finne
Alexandra Saarinen
Ulla Salmenheimo-West
Anne Salovaara-Kero
Gallina Sandås
Marianne Siermala
Magdalena Snickars
Sari Somppi
Maria Storgård
Joakim Strand
Karolina Strand
Eva-Maria Strömsholm
Pi Sundell
Heidi Svartsjö
Giovanna Teir
Gun Väkeväinen
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