SVENSK BYASERVICE
NYHETSBREV vecka 18

2.5.2005

För att förbättra informationen mellan finlandssvenska lokala utvecklare har vi tänkt börja ge
ut ett NYHETSBREV:
-

-

-

Det kommer ut en gång i veckan, vanligen måndag.
Kenneth Sundman är redaktör. Alla som har något att informera om, skickar in sina
bidrag till honom (kenneth.sundman@multi.fi).
Nyhetsbrevet har en begränsad spridning: De lokala aktionsgrupperna, de regionala
byaorganisationerna, Byaservice samarbetsgrupp, projektledare som jobbar inom
Byaservice samt nyckelpersoner, d.v.s. de som representerar Byaservice i olika
centrala organ.
Texterna i brevet skall vara mycket korta! Bilagor skall undvikas! Helst skall man
hänvisa till webb-sidor för mera info. Skvaller av allmänt intresse är tillåtet och
rekommenderas.
Alla som får brevet förutsätts också producera nyheter. Detta är dock inget tvång,
nyheterna bör ha ett allmänt intresse.

Detta första nyhetsbrev täcker en längre tidsperiod än en vecka.

NYA UTNÄMNINGAR osv.
YTR: Erland Eklund (Soc&Kom) har utnämnts till medlem av temagruppen för land-stad och
Eva Nordling har kommit med i kvinnotemagruppen. Hela YTR kommer att nytillsättas i
dessa dagar med en del smärre förändringar.
INTERNATIONELLT
Det pågår som bäst en process att skapa en europeisk byaorganisation, eventuellt kommer den
att heta European Rural Community Alliance. Preliminärt kommer saken att diskuteras 13.6 (i
samband med den stora landsbygdskonferensen som Parlamentet ordnar i Bryssel 14.6 – ni
kan få mera info om detta av Peter Backa).
Baltic Ring-projektet seglar vidare med Sussi Lindberg som kapten. En skolning för
landsbygdsambassadörer kommer att ordnas 30-31.5.
De lokala aktionsgrupperna kommer att åka med färja till Sverige. Avfärden sker från Åbo
19.5 på kvällen. Följande dag (20.5) stiger svenskarna ombord i Stockholm. Dagen viks för
diskussioner om nästa programperiod och konkreta samarbetsprojekt (mera info av Peter
Backa).
FÖRENINGAR
Nu kan din förening (registrerad) ansöka om att få ett kvalitetscertifikat.
Ansökningsblanketter finns på www.ssc.fi/metodbox där även mer information finns. Frågor
och ansökan riktas till Svenska studiecentralen i Vasa.
ALMA-PENGAR

Det finns ännu Alma-pengar kvar vad gäller företagsstöd i Österbotten. Det är dock bråttom,
ansökningarna bör nämligen vara in den här månaden. Viktigt är att de ansökningar som
kommer in gäller projekt som verkligen hinner genomföras senast 28.2.2006.

