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Annacarin Öman - föreläsare på inspirationskvällen den 9 november.

Tipsar föreningar om hur kommunikationen kan utvecklas
budskap. Förhoppningsvis kan man locka
fler medlemmar till föreningen och gäster
till olika evenemang och aktiviteter.

Leva på landet har träffat
Annacarin Öman, ansvarig
för kommunikationsfrågor
på Rörstrand center. Hon
berättar varför det är
viktigt att arbeta med
information och kommunikation i föreningslivet.
Ur föreningsperspektiv skulle jag drista
mig till att säga att utan kommunikation är
man ingen förening, säger AnnaCarin
Öman. I en förening måste man
kommunicera både gentemot medlemmar,
mellan medlemmar och mot omvärlden.
Låter man bli att kommunicera faller
medlemsantalet och föreningen går en
tynande framtid tillmötes.
– Att medvetet arbeta med
kommunikationsfrågorna i en förening bidrar
till att man når en större målgrupp med sitt
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Gratis inspirationskväll
Tisdagen den 9 november klockan
18.30-20.30 i Longs bygdegård bjuder
Leva på landet in till en inspirationskväll
på temat kommunikation i föreningslivet.
Då kommer Annacarin Öman att dela med
sig av sina erfarenheter. Ta med en
föreningskompis och kom! Kvällen är
gratis! Anmälan till carin.fhyr@vara.se.
Leva på landet slår en pling i november
I november kommer ”Leva på landet” att
ringa till alla bygdeföreningar som har
bygdepeng och ställa ett antal frågor om
föreningarnas verksamhet. Kontakt
kommer att tas med ordföranden eller den
kontaktperson som är utsedd i föreningen.
!

!

Vem är Anncarin Öman?
Har arbetat med kommunikationsfrågor
i 18 år. Bland annat i Vara kommun.
Arbetar idag med sin kommunikationsbyrå
Öman ord i Lidköping. Största kund är
Rörstrand center
Önskar sig råd om hur man får bort
mördarsniglar ur trädgården.

Det händer i november
- 9 november inspirationskväll
i Longs bygdegård
- 16 november gemensamt arbetsmöte
styrgrupp och utförargrupp

Carin Fhyr, projektledare

Detta är ett nyhetsbrev från Leaderprojektet Leva på landet. Projektet drivs av ett 20-tal
bygdeföreningar i Vara kommun. Projekttid är 1 januari 2010 - 31 december 2011.
Vi arbetar bl.a. med att samordna information från bygdeföreningarna och
tillhandahålla den på en gemensam webbportal. Målgrupp för detta nyhetsbrev är
bygdegruppernas medlemmar och andra intressenter från grannföreningar.
Nyhetsbrevet ges ut en gång i slutet av varje månad.
Vill du ha nyhetsbrevet via e-post kontakta carin.fhyr@vara.se, vill du ha nyhetsbrevet
via post ring 0512-317 12. Uppsägning av nyhetsbrevet görs på samma adresser.
Leva på landet, Projektledare: Carin Fhyr, 0512-317 12, carin.fhyr@vara.se

