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Är du ny i föreningens styrelse eller skulle du vilja förstå styrelsens roll bättre innan 
du går med? Är du redan en föreningsveteran, men skulle vilja repetera eller lära 
dig nya delområden inom en förenings administration? Eller håller du på att grunda 
eller förnya en förening? Kanske är du föreningsaktiv eller försöker bli det? 
Funderar du på vad allt man bör ta i beaktande i föreningsverksamheten nu eller i 
framtiden?   
ABC för föreningsproffs erbjuder dig nu aktuell information i ett gediget och om-
fattande paket om allt du kan stöta på i en förening, dess utveckling, verksamhet, 
kommunikation, administration och ekonomi.  

Kom med och lär dig något nytt eller uppdatera dina kunskaper! 

 

PROGRAM 29.8.2019 
 Vilken Organisation 2.0 Österbotten? 

 Föreningens strategier och verksamhetsplan 

 Megatrender och faktorer som driver förändring i samhället  

 Föreningens högsta beslutanderätt och styrelsens roll  

 Styrelsemedlemmarnas uppgifter    

 Register (GDPR) och arkivering  

 Frivilliga, avtal och försäkringar  

 Ansöka om bidrag  

 Österbottens föreningar:s tjänster  

 Sinnedit.fi - Österbottnisk föreningsplattform på nätet  

 Nätverk och arbetsgrupper i Österbotten  

 Aktuellt om landskaps- och social- och hälsovårdsreformerna 

 

 



 
 

 

 

 
 

TID OCH PLATS 
Tid torsdag 29.8.2019 kl 9.30 – 15.30 
Plats Seniorpunkten i Korsholm, Niklasvägen 1 
Dagen inleds klockan 9.30 med kaffe och avslutas klockan 15.30. Lunch serveras c:a klockan 11.30. 
Kursen hålls på svenska. 

 
MÅLGRUPP 

Föreningarnas ordförande, sekreterare, personer ur styrelsen två deltagare per förening.  

 
UTBILDARE 
Pia Söderholm och Jussi Koiranen 
Projektet Organisation 2.0: Österbottens organisationer med i förändringen | Österbottens Föreningar rf.  

 
PRIS OCH ÄNMÄLAN 

Tillfället är avgiftsfritt och servering på dagen ingår.  
Förhandsanmälning till dagen med tanke på trakteringen senast torsdag 15.8.2019. 
Anmäl här >> https://osterbotten.spfpension.fi/kalender/anmalning_till_inspirationsdag/ 
Utbildningen bekräftas åt alla anmälda senast 3 dagar före tillställningen via e-mail. 

 
TILLÄGGSUPPGIFTER 

Patrick Ragnäs, ombudsman/ Svenska pensionärsförbundet, tel. 040 574 8919, patrick.ragnas@spfpension.fi  
Pia Söderholm, projektkoordinator, tel. 050 336 3382, pia.soderholm@pohyf.fi  
Organisation 2.0 nyhetsbrev: www.pohy.fi  > Organisation 2.0 
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