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CIRKULÄR 9/2012   Vasa 7.11.2012 
 

 
Till föreningarna! 

 
 
 

 
Kursdag 

 
Svenska studiecentralen ordnar i samarbete med sina medlemsföreningar en 
kursdag med inriktning på föreningsutveckling. Detta är ett ypperligt tillfälle att 

spetsa er kompetens gällande utvecklingsarbetet i er förening. Som föreläsare är 
Rolf Lindahl från Studieförbundet Vuxenskolan i Sverige. Han har utvecklat 
metoden Ett steg till… förening i utveckling.  

Kursen anordnas 4.12 klockan 9.30 – 16.30 på ABC i Vasa, adress Expresskurvan 
2. Kurspriset är 40 € per person i vilket ingår kursmaterialet, ankomstkaffe, lunch 

samt eftermiddagskaffe. Som bilaga finns ett reklamblad om kursen. 
Anmäl er senast 30.11 till patrick.ragnas@spfpension.fi eller tel: 020 7288818. 
 

 
 

Julkonsert 7.12 
 
Fredagen 7.12 ordnar regionen i samarbete med radio Vega och Sus Productions 

en julkonsert med namnet Jultoner i Korsholms kulturhus. Konserten kommer att 
bandas och sändas i YLE radio Vega onsdagen den 26 december klockan 19.30. 
Programledare kommer att vara Tomas Lundin och musiker är kapellmästare Calle 

Pettersson, Dennis Rönngård, Marcus Söderström och Tuukka Aitoaho. Gästartist 
är Nina Lassander.  

Konserten börjar klockan 18 och inträdet är fastställt till 10 euro och i det priset 
ingår kaffe med dopp. Dörrarna till konsertsalen öppnas kl 17.30. 
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Eftersom platserna är begränsade så skall förhandsanmälan ske till kansliet 
senast måndagen 3.12 till kansliet, e-post: patrick.ragnas@spfpension.fi eller tfn: 
020 7288818. Bifogat finns ett reklamblad om konserten. 

 
 
 

Utskick av cirkulären 
 

Regionstyrelsen beslöt på sitt senaste möte att ändra förfarandet vid utskicken av 
cirkulären. Cirkulären skickas i fortsättningen endast elektroniskt, det vill säga 
per e-post. De föreningar, eller föreningsfunktionärer, som önskar kan även i 

fortsättningen få cirkulären i pappersform med postförsändelse, meddela 
undertecknad i så fall om detta så lägger jag er på postningslistan. Cirkulären 

skickas till föreningarnas ordförande och sekreterare. 
Som motivering till det ändrade förfarandet är en kostnadsinbesparing på c:a 500-
600 euro per år samt att det nya förfarandet avsevärt snabbar upp 

informationsspridningen. Eventuellt kommer cirkulären i fortsättningen även att 
finnas på regionens hemsida, men detta kräver ännu en viss utredning. 
 

 
 

 
 
Hälsningar 

 
Patrick Ragnäs 

ombudsman 
e-post: patrick.ragnas@spfpension.fi 
telefon: 020 7288818 
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