HEMBYGDENS VÄNNER I ALBERGA rf

VERKSAMHETSPLAN 2017
ALLMÄNT
Hembygdens Vänner i Alberga r.f:s (HVA:s) syfte är att främja och erbjuda meningsfull
fritidsverksamhet och trivsel för barn, unga och vuxna på orten.
Det här gör vi genom:
- att ha en aktiv medlemsvärvning
- information till medlemmarna och andra organisationer: Vi intensifierar vår information i EBUFnytt som utkommer med 4 nummer per år och skickas till alla medlemshushåll. Föreningens
hemsida på adressen www.hva.fi hålls väluppdaterad, likaså föreningens Face-book sida.
HVAdigiPosten utkommer minst en gång per termin till de mail-addresser vi har. Vid behov skickas
medlemsbrev och mindre infoblad ut. Två gånger per år ingår en annons i Myrstacken i
Hufvudstadsbladet.
- att samla in bild- och annat material som hänför sej till Alberga och föreningens aktiviteter
- samarbete med andra föreningar och organisationer
HVA är medlem i Esbobygdens Ungdomsförbund r.f. (EBUF). Föreningen är representerad i
EBUFs styrelse och sänder delegater till dess vår- och höstmöten. HVA deltar i informationstillfällen, kurser och möten som EBUF ordnar. Finns sommarteater, Kulturen vid Ån, Glims
höstmarknad och frågesporten är årligen återkommande EBUF evenemang där föreningen deltar.
HVA är också medlem i Nylands Svenska Ungdomsförbund (NSU)
KONTINUERLIGA AKTIVITETER
- innebandy onsdagskvällar i Boställsskolan
- familjecaféet i Thorstorp för mammor med småbarn i samarbete med Folkhälsan i Alberga
fortsätter
- stickträffar för nya och gamla stickare
MÖTEN OCH EVENEMANG
- föreningens vår- och höstmöte
- teaterbesök för unga och gamla en gång per termin
- samarbete med föreningen Hem och Skola i Boställsskolan i form av till exempel fastlagsjippo
och Halloweenfest
- lopptorg i mars i samarbete med HoS i Boställsskolan och Folkhälsan i Alberga
- minst en konsert eller teater för småbarn
- pysselkvällar inför påsk och jul
- spelkväll
MEDELANSKAFFNING
- uthyrning av föreningshuset Thorstorp
- deltagande i Glims höstmarknad
- lopptorg på Thorstorp
FÖRENINGSHUSET THORSTORP
På grund av vaktmästar byte görs en större renovering i bostäderna i övre våningen.
Reparationsplanen för huset i övrigt måste läggas på is men kommer att verkställas verkställs när
så småningom när övre våningen är klar.
TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR
Styrelsen för 2017 verkställer och omarbetar verksamhetsplanen vid behov

