Verksamhetsledarens brev 1-2015

Vasa 8.9.2015

Vänner av musik, bästa medlem, tack för att du tar dig tid att läsa mitt brev!

S

om ett led i att utveckla både informations-och kommunikationskulturen
inom sång-och musikförbundet, e-postar jag varje vecka ut ett brev till representanter för

lokalförbund, specialförbund, utskott, styrelser och samarbetspartners. Jag offentliggör inte epostlistan, men jag önskar att du som representant skall vidarebefordra brevet till medlemmar i
ditt förbund och utskott. Målsättningen är att varje medlem skall kunna ta del av informationen.
Första brevet blir också ett test på om mina kontaktuppgifter är korrekta.
Först vill jag tacka för det förtroende jag fick för att få jobba för er. Jag har nu varit i

-

tjänst på deltid i april och maj, heltid i juni, ledig i juli och igen för fullt i augusti och snart
halva september.

H

ar haft ett späckat och intressant schema med många möten och arbetet fortsätter med
ökande intensitet under hösten och vintern. Har varit ensam på kansliet i Vasa i augusti

och september och skött dubbla uppgifter men nu kommer arbetet att underlättas med en vikarie
som kommer in enligt behov för att sköta ekonomi-och organisationssekreterarens uppgifter
under hennes ledighet.

J

ag hoppas på inbjudningar till lokalförbundsmöten, specialförbundsmöten och utskottsmöten.
Vill gärna ta del av planer och visioner för att kunna hjälpa till med verksamheten på olika sätt.

Detta är högprioriterat, så tveka inte att ta kontakt!

D
S

en 5 september hade styrelsen möte i Tammerfors och mötesagendan innehöll också
inspirerande samtal om hur man kunde utveckla både den lokala och nationella

verksamheten, vi fick flera trådar att gå vidare med, spännande!
ångfesten tar mer fastare former hela tiden och jag hoppas på många anmälningar inom
september månad. På gång är nu FSM musikforum i Ekenäs, FSSMF Musikforum också i

Ekenäs, regionala övningar inför sångfesten, notanskaffningar m.m.
Allt detta finns på www.fssmf.fi – kolla in så är du uppdaterad! Tag gärna kontakt, bjud in mig!
Vi hörs igen nästa vecka!
Mikael Fröjdö |Verksamhetsledare FSSMF
Tfn 0500-865990

