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     Medlemsbrev 1 / februari 2023

Aktuellt från förbundet 

Arrangerandet av vårens program är i full gång och först ut är en föreläsning om publicering av fotografier,
ett ämne som alltid väcker många frågor. 

Föreläsning om fotografier och rättigheter, 16.2.2023
FSH ordnar i samarbete med SÖU (Svenska Österbottens Ungdomsförbund) en online föreläsning med fokus på sådant som
berör publicering av fotografier. Föreläsningen tar upp bland annat upphovsrätt och publicering, användning av licenser och
hantering av personuppgifter. Föreläsare är Tove Ørsted, sakkunnig inom arkivfunktioner vid Aalto-universitetet.

Har ni frågor som ni önskar få svar på under föreläsningen kan ni skicka in dem i förväg t.ex. i samband med anmälan.
Max. antal deltagare är 20 personer. 

Onsdagen den 16.2 kl. 18:00 – 19:30 på Zoom.

Anmälning senast 13.2 till forbundet@hembygd.fi

Bidrag för samarbetskurser från SFV
Alla föreningar kan sprida värdefull kunskap – de står för mångsidigt lärande i samhället. Ordna en kurs tillsammans med
SFV och få bidrag! I år är kursbidraget max 32 euro/lektion. Det kan var en föreläsning som är minst 3 * 45 minuter eller
kurs som pågår te.x. 10 veckor * 45 minuter under en termin. Läs mer, anmäl och redovisa kurserna via webbtjänsten Kurre:
https://kurser.sfv.fi/kurre/ 

Tom Swahn <tom.g.swahn@gmail.com>

FW: Medlemsbrev 1 / februari 2023
1 meddelande

kurre.ekman@gmail.com <kurre.ekman@gmail.com> 5 februari 2023 kl. 14:22
Till: "styrelsen@kyhf.fi" <styrelsen@kyhf.fi>, "museum@kyhf.fi" <museum@kyhf.fi>, Arkivalia KyHF <arkivalia@kyhf.fi>

Till kännedom!
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Är ni en grupp som träffas regelbundet? Anmäl gruppen som en studiecirkel och få bidrag för den.
Studiecirkeln är en unik och universell metod för lärande i grupp. En studiecirkel kan vara allt från en bokcirkel till en
grupp som hantverkar, renoverar eller motionerar. Anmäl studiecirkeln till oss efter er första träff och få statsbidrag!
Bidraget är max 100 euro/studiecirkel. En cirkel får vara max 20 lektioner och en grupp kan redovisa max 4 cirklar per år
https://sfv.fi/sv/studiecentralen/cirkelbidrag/ 

Har du frågor kring kurser och studiecirklar är du välkommen att kontakta Malin Ström, malin.strom@sfv.fi, eller
tfn 050-526 2295.

Arbetsgrupp - Hembygden 2023
Gruppen har haft flera möten med inbjudna sakkunniga men ännu är vi inte i mål.  Ändringar och förbättringar behöver
göras och  2023 blir ett mellanår för att vi ska hinna med allt. 
Det här är en stor process som involverar många inom arbetsgruppen, styrelsen men även utomstående experter.
Vi behöver också ha möte med er, dvs medlemsföreningarna, för att diskutera er syn på tidningen och våra 
förslag på finansiering, utformning osv. Det finns preliminära planer på att hålla ett medlemsmöte i samband med
vårstämman  som i år hålls i Österbotten i april. Information om det här kommer att skickas ut med möteskallelsen, via 
medlemsbrev samt sättas på FSH:s webbsida.
Hembygden utkommer år 2023 med tre nummer; 31.3, 31.5 och 30.11. men med färre sidor. 
Om vi inte i år lyckas få finansiering kommer årets sista nummer att inhiberas.
Vårt mål är att:
- vi även i fortsättningen ska kunna ge ut en papperstidning åtminstone tre gånger per år.
- att finansieringen står på en sådan grund som möjliggör det här många år framöver. 

Kommande evenemang, (under planering)

Uppdatera webbsidan -  en kurs för dig som vill repetera eller som nyligen startat din webbsida Digistoff.

Skriva historiker - kurs som består av fyra fristående föreläsningar kring ämnet.
Samarbete mellan FSH, SÖU och SFV. Inplanerad i april men ändringar kan komma.

Hälsningar från
Susanne och Heidi
 

Kontakt
forbundet@hembygd.fi 

susanne.lagus@hembygd.fi 
heidi.nylund@hembygd.fi

Handelsesplanaden 10 D, 65100 VASA
Tfn 040 1841 668
www.hembygd.fi
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