Temadag om föreningslivets betydelse för landsbygden

Matfors Folkets Hus, lördag 4 april.
Program :
09.30-10.00

Registrering och fika

10.00-10.30 Christina Rylander Bergqvist,
moderator, presenterar dagen

Varför ger kommunen bidrag till
föreningslivet?
- Kim Ottosson, ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden i
Sundsvall

10.30-12.00
Skall vi förhålla oss till framtiden eller
skall vi framhålla förr i tiden – Troed Troedsson.

Ingenting är längre som förut, alla gamla sanningar är slut, och det som tidigare hjälpte oss
att förstå vår omvärld hindrar oss plötsligt från att se det nya. Troed Troedsson hjälper oss
att se runt hörnet och skapa nya bilder av framtiden.

12.00-13.15

Lunch, rundvandring, mingel

13.15-13.35

Seminarier:

1. Vilka möjligheter ger Leader ?– Björn Nordling, verksamhetsledare
2. Nävsta Salonger ger pengar till renovering av hembygdsgård
Janne Sellen och Peter de Beau berättar om succén med nävsta salonger.

13.40-14.00

Seminarier:

3. Vilka möjligheter ger Leader?– Björn Nordling, verksamhetsledare
4. Team Heffners, föreningen som bryter utanförskap

Tommy Jansson om socialt företagande i Skönsberg.
5. Träslaget i Ånge, brännboll och fest – Hans Nilsson och Sten-Ali Jakobsson

14.05-14.25

Seminarie

6. Sporthotellet i Härnösand, hockeyklubben som ett byggde ett eget Hotel
Tord Fällgren berättar om hur de gick tillväga
7. Hur får man fler ledare i föreningen? – Hans Erik Näslund

8. Bölom sätter landsbygden på kartan – Linnea Kjellman berättar om bygdegård &
kapell

14.30

Avslutning, alla seminarieledare i panelen

Utställning under hela dagen med föreningar, medlemmar i KOFIS
Arrangör: Kultur & Fritidsföreningar I Samverkan (KOFIS), en paraplyförening för
föreningar i Matforsområdet.

Seminarier
Anmälningsblankett till vilka seminarium som jag vill besöka.
13.15-13.35
Sem 1
Vilka möjligheter ger Leader ?– Björn Nordling, verksamhetsledare,
Sem 2

Nävsta salonger ger pengar till renovering av hembygdsgården
– Janne Sellen och Peter de Beau berättar om succén med nävsta salonger.

13.40-14.00
Sem 3
Vilka möjligheter ger Leader ?– Björn Nordling, verksamhetsledare,
Sem 4

Team Heffners, föreningen som bryter utanförskap
– Tommy Jansson som socialt företagande i Skönsberg.

Sem 5

Träslaget i Ånge, brännboll och fest
– Hans Nilsson och Sten-Ali Jakobsson
14.05-14.25
Sem 6 Sporthotellet i Härnösand, hockeyklubben som ett byggde ett eget Hotel
Tord Fällgren berättar om hur de gick tillväga
Sem 7 Hur får man fler ledare i föreningen? – Hans Erik Näslund redovisar ett projekt
Sem 8 Bölom sätter landsbygden på kartan – Linnea Kjellman berättar om bygdegård &
kapell

Pris 100 kr per person. (Fika och mat ingår)
Anmälan skickas till kofis2009@hotmail.com senast den 23 mars,
betalning via Pg: 6030652‐9, märk föreningsdag
Vid anmälan, ange
Namn, förening, e‐post, mobil på samtliga.
Obs! Ange även vilka seminarium Ni önskar besöka
Frågor besvaras av Lena Schmidt 070‐661 93 28

