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• Seminarier 
• Informationsutbyte 
• Utnämningar 

 
 
SEMINARIER 
Den 31 augusti kl. 10-16 ordnas ett seminarium i dåliga praxis ”Huonot käytännöt” på JAKK 
i Jalasjärvi. Kom och utbyta erfarenheter av utmanande projektarbeten! Svenskspråkiga har 
egen tutor och diskussionsgrupp. För mera information och anmälning (senast 24.8) kontakta 
projektchef Sari Soini, tel. 0201 458 429 eller e-postadress: sari.soini@jakk.fi. 
 
Superveckoslutet/”Byakonferensen” närmar sig. Det hålls 10-11.9 på Solf Gästgivargård, men 
redan fredagen den 9.9 kan man på samma ställe delta i ”Projektutveckling i grupp”. 
Superveckolsutets supergäst är framtidsforskaren Troed Troedson. Andra inbjudna 
föredragshållare är: Karin Ljuslinder, Umeå Universitet, Sara Nordström, Mod-handledare 
(mångfald och dialog) och Anna-Lena af Hällström, projektledare för Metodboxen. Det är 
kostnadsfritt att delta, men platserna är begränsade. Sista anmälningsdag är 31.8. 
Anmälningsblankett bifogas. För mer information kontakta Ann-Sofi Backgren, mobil 050-
5222 642, e-postadress: ann-sofi.backgren@ssc.fi eller Marie Jonsson, tel. +46-70-6900815, 
e-postadress: marie.jonsson@sv.se. 
 
INFORMATIONSUTBYTE 
Sydkustens landskapsförbund och vi på Svensk Byaservice vill nu samla representanter för 
våra olika finansiärer och samarbetspartners till ett informationstillfälle. Sydkustens 
landskapsförbund berättar om nuläget i projekthelheten ”Kustkultur”, medan de svenska 
representanterna i temagrupperna för Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp (YTR) 
informerar om arbetet där. Informationstillfället hålls 21.9 i Tammerfors. Sydkustens 
landskapsförbund  har sänt inbjudan till berörda personer. 
 
UTNÄMNINGAR 
Landskapsdirektörerna för WFA-förbunden, dvs. Österbottens förbund, Etelä-Pohjanmaan 
liitto, Satakuntaliitto, Pirkanmaan liitto och Keski-Suomen liitto, har enats om att utnämna 
filosofie magister Kjell Nybacka från Vasa till att tillfälligt sköta arbetet som direktör för 
Europakontoret under tiden 1.9-31.12.2005, sedan den nuvarande direktören Kari Hietala 
utnämnts till ny verkställande direktör för Björneborgsregionens näringslivsbolag. 
 
 
VAD HAR HÄNT? 
Skriv ner några rader om vad som är på gång i er region eller organisation och som kan vara 
av allmänt intresse för alla! Alla bör bidra med sina nyheter för att det skall bli bra! 
 



Nyhetsbrevet utkommer en gång i veckan och sänds till 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. Alla som har något att informera om, skickar in sina bidrag till e-postadress: 
kenneth.sundman@multi.fi. Skriv mycket kort och undvik bilagor. Hänvisa hellre till webb-
sidor för mera info. 


