Solf den 9 augusti 2016
MEDLEMSBREV 4/2016
BÄSTA MEDLEM I KVINNOFÖRBUNDET I KORSHOLM!
Årets fruntimmersmarknad gick av stapeln 21 juli i strålande solsken. Sammanlagt 25 försäljare
fanns på plats och underhållning gavs av sommarmusikanterna från Vasa. Även om marknaden
blev lyckad har vi funderat att ändra konceptet till nästa år – ny placering av försäljningsstånden
och en diskussionshörna dit vi bjuder politiker för att diskutera aktuella frågor i närregionen.
Vem vet blir det en het diskussion om en kommunsammanslagning mellan Korsholm och Vasa.
En diskussion kan man alltid föra, framförallt om samarbetet mellan kommunerna, och
tidpunkten är då kanske bättre än nu då vi måste sätta alla resurser på att genomföra
landskapsreformen på ett för kommunen gynnsamt sätt. Själv tycker jag att samarbetet mellan
Vasa och Korsholm är bättre än på länge, och åtminstone vi kvinnor talar ledigt med varandra. I
höst ska vi brainstorma kring gemensamma strategier och vi ska aktivt föra fram våra idéer i
olika kommunala organ.
En fråga som vi diskuterat i Kvinnoförbundets styrelse är den kommunalt producerade maten åt
barn och åldringar. Vi vill betona att den mat som tillverkas ska vara möjligast högkvalitativ och
närproducerad. Samtidigt ska maten vara smaklig. Ett diskussionstillfälle för alla intresserade
planeras till hösten. Vi kommer också att uppmärksamma den internationella dagen mot
kvinnovåld 25.11.
Österbottens kommunparlament ordnas 10 september som en kryssning mellan Vasa och Umeå.
Kryssningen kostar 55 euro och Kvinnoförbundet sponsorerar de medlemmar som vill delta om
inte SFP lokalavdelningen gör det. Under dagen ska vi bl.a. diskutera det kommande
kommunalvalet som kommer att bli en utmaning för hela SFP och framförallt för kvinnorna i
Korsholm! Jag hoppas att just DU är intresserad och ställer upp i valet för kvinnorna, din by och
hela Korsholm!
Har du frågor och idéer – stora som små- hoppas jag att du tar kontakt per e-post eller telefon.
Kolla också vår hemsida http://korsholm.kvinnoforbundet.fi/sve/start/ och vår facebook-sida
Kvinnoförbundet i Korsholm.
Hälsningar Monica Asplund, Solf
moas@agrolink.fi, tfn 050 5952501
Övriga styrelsemedlemmar: Ulla-Maj Salin, Kvevlax, ulla-maj.salin@netikka.fi 050 4909034,
Marita Backlund, Iskmo, sekreterare, Stina Svarvar, Smedsby, kassör, Linda Ahlbäck, Replot,
Charlotta Asplund, Replot, Carola Lithén, Smedsby, Malin Olkkola, Kvevlax, Maria NorrlinAsplund , Kvevlax och Pia Smeds, Veikars
PS. Ifall du missat Heidi Schaumans och Malin Sunds sommarprat föreslår jag att du lyssnar på
dem på Arenan, båda hade mycket tänkvärda inlägg om jämställdhet.

