NYHETSBREV - VASA / 06.11.2017

Hej!
Ännu kan du anmäla dig till höstens SFV-evenemang i Vasa. Du anmäler dig till
samtliga evenemang via sfv.fi/evenemang. Tveka inte att ta kontakt om du har
frågor.
Vi ses!
Anna-Karin Öhman, verksamhetsombud
anna-karin.ohman@sfv.fi
050-342 18 90

EU:s dataskyddsreform
När: 13.11, kl. 14.00-16.00
Plats: SFV-kansliet i Vasa
EU:s stora dataskyddsreform träder i kraft i maj 2018. Reformen har väckt många
frågor. Vad innebär reformen? Hur påverkas föreningar? Vad måste man göra med
medlemsregistret? Får man samla in e-postadresser?
Vi går igenom senaste nytt och funderar hur föreningar kan förbereda sig på
reformen och följa med de planerade förändringarna. Sebastian Gripenberg,
verksamhetsombud på SFV fungerar som föreläsare.

SFV:s föreningsdag

När: 14.11, kl. 13.00-16.00
Plats: SFV-kansliet i Vasa
SFV inbjuder till en informationsdag med senaste nytt och aktualiteter för föreningar
och organisationer. Under dagen får du information om:


EU:s dataskyddsreform och hur den påverkar föreningar.



FöreningsKick, konkreta verktyg med vilka styrelsen på ett kreativt och
effektivt sätt kan utveckla föreningens strategi och kommunikation.



Appen Soufi, en virtuell anslagstavla för föreningsaktiva som bidrar till att föra
samman föreningarna i Österbotten.



Eliademy, ett nätkursprogram som ger föreningar och organisationer möjlighet
att producera egna webbkurser.



Storytelling, metoderna ”Tree of life” och Community mapping presenteras
och kan användas av föreningar och organisationer.



Mentorskap, Svenska studieförbundets aktuella Mentorskapsprogram och
annat aktuellt inom förbundet presenteras.

Se pdf här för mera information.

Konsten att övertyga och nå ut med budskap
Samarbete - att bygga skickliga team 23.11 kl. 9–16
Få nya insikter och lösningar till att fungera och prestera bättre ihop. Ett starkt team
gynnar individen, gruppen och organisationen.
Kreativitet - toppresultat och arbetsglädje 12.12 kl. 9–16
Utveckla en kreativ miljö som leder till en bättre hälsa och mer arbetsglädje. Stärk
förmågan att kunna tänka i nya banor, utveckla idéer och ta initiativ både som
individ och grupp.
Kurserna ordnas i samarbete med Wasa Teater.
Kurskostnad: 50 euro per tillfälle.
Se pdf här för mera information.

