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Protokoll:
1. Öppnande av mötet samt konstaterande av de närvarande
Ordförande Suoranta öppnade mötet och hälsade alla välkomna. De närvarande konstaterades.
2. Godkännande av föredragningslistan
Beslut:
Föredragningslistan godkändes.
3. Justering av förra mötets protokoll
Beslut:
Protokollet godkändes.
4. Utnämning av organisationsdelegationens representant till styrgruppen för Ekosystemet för
sysselsättning
NTM-centralen i Österbotten håller på att bygga upp ett ekosystem för sysselsättning i Vasa. Mera
information finns t.ex. på https://www.vaasa.fi/sv/aktuellt/uppbyggnaden-av-ett-ekosystem-forsysselsattning-gar-framat-i-vasa/.
NTM-centralen i Österbotten ber Österbottens organisationsdelegation utse sin representant till
styrgruppen för Ekosystemet för sysselsättning.
Beslut:
-

Organisationsdelegationen utsåg Kirsi Ikäheimonen till styrgruppen och Mathias Högbacka som
ersättare.

5. Utvärdering och utveckling av organisationsdelegationens verksamhet
Irina Nori berättade om utvärderingsenkätens resultat. Presentationen har skickats 28.1.2021 och
den finns i organisationsdelegationens arbetsyta i Teams.
Organisationsdelegationen diskuterade utveckling av sin verksamhet.
-

Det är viktigt att synliggöra verksamheten så att information om det arbete delegationen gör
sprids på organisationsfältet. Konkreta handlingar som Delaktighetsarenan och utmärkelsen
Årets organisationsgärning ger mest synlighet. Också de medverkande organisationernas
nyhetsbrev och kanaler på sociala medier skulle kunna utnyttjas mer.

-

Gällande de praktiska arrangemangen: tvåspråkigheten förlänger mötena, men det är också
mycket viktigt att alla hänger med. Diskussionen skulle kunna aktiveras t.ex. genom fler
diskussioner i små grupper. Smågruppsdiskussioner kan vi testa redan på följande möte, för det
går numera smidigt att dela in deltagarna i grupper på Teams.

-

I valet av ny organisationsdelegation är det bra att använda samma öppna
ansökningsförfarande som vid valet av nuvarande organisationsdelegation. Då har också nya
organisationer goda möjligheter att komma med i delegationen.

6. Årets föreningsinsats 2021
Sekretariatet föreslår att årets föreningsinsats 2021 utses först på hösten.
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Beslut:
-

Organisationsdelegationen godkände sekretariatets förslag.

7. Hälsningar från styrgruppen för vårdprojekten i Österbotten
Markku Pulli berättade att styrgruppens nästa möte hålls 18.2. Pulli har i styrgruppen framfört sin
åsikt att organisationerna bör vara representerade i alla utvecklingsprojekt. Vi vet inte än om detta
önskemål har uppfyllts.
8. Tidpunkt och teman för organisationsdelegationens kommande möten
Sekretariatet föreslår att organisationsdelegationens följande möten hålls den 23 mars 2021 kl. 13–
15 och den 25 maj 2021 kl. 13–15.
Sekretariatet föreslår följande teman: kommunalval (23.3) och föreningsverksamhet efter
coronapandemin (25.5).
Beslut:
Organisationsdelegationen godkände sekretariatets förslag.
9. Aktuella ärenden hos delegationens medlemmar
-

Markku Pulli berättade att projektet MOF Moderna Föreningar startar 8.2. Finansiären är
Aktion Österbotten. Projektet genomförs på svenska, men målet är att skapa en
verksamhetsmodell, som senare kan utvidgas till tvåspråkig verksamhet. Projektet kunde
presenteras på organisationsdelegationens följande möte.

10. Övriga ärenden
-

Österbottens delaktighetsarena-webbinarium:
Medborgarverksamhet som påverkar 27.1.2021 kl. 9–12
Mera information: https://www.obotnia.fi/samarbete-ochintressebevakning/delaktighet/osterbottens-delaktighetsarena/

11. Avslutande av mötet
Nästa möte hålls den 23 mars 2021 kl. 13–15 i Microsoft Teams.
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