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Jäsenkirje 2/2018     3.5.2018 
 
Yhdistyksen kevätkokous Kulttuurikeskus Hanasaaressa 

Yhdistyksen kevätkokous järjestetään tiistaina 22. toukokuuta 2018 kello 16.00 alkaen 

uudistetussa Hanasaaren kulttuurikeskuksessa (Osoite Hanasaarenranta 5 / Espoo). 

Lue lisää kevätkokouksesta täältä: 

https://www.nafnet.fi/tapahtumat/tulevat-tapahtumat/naf-in-suomen-osaston-kevatkokous-

2018/ 

 

Ilmoittaudu kevätkokoukseen yhdistyksen verkkosivulla viimeistään 7.5. klo 10.00. 

 
Vuoden 2018 toinen lounaskokous järjestetty 
Vuoden 2018 toinen lounaskokous järjestettiin 23. huhtikuuta 2018 Café Esplanadissa. 

Lounaskokouksen teemana oli Nordregion maaliskuussa julkaistu pohjoismaiden eri alueita 

käsittelevä raportti ”State of the Nordic Region”. Lounastilaisuudessa raportin tuloksia ja niiden 

suhdetta julkisen hallinnon ratkaisuihin avasi Julien Grunfelder (Head of GIS department/Nordregio).  

Alustuksen taustamateriaali on katseltavissa yhdistyksen verkkosivuilla.  

https://www.nafnet.fi/tapahtumat/menneet-tapahtumat/lounaskokous-2-201810/ 
 
Ilmoittautuminen NAF:in yleiskokoukseen Reykjavikissa 5.– 7.9.2018 on auennut 
Tervetuloa mukaan NAF:n yleiskokoukseen, joka järjestetään 5–7. syyskuuta 2018 hotelli Hilton 

Reykjavik Nordicassa! Ilmoittautuminen yleiskokoukseen on auennut. Ilmoittautua voi yleiskokouksen 

verkkosivulla. Verkkosivulta löytyy myös tarkempaa tietoa yleiskokouksesta ja sen ohjelmasta. 

www.naf.is 

 

Matka-avustusta osallistumiseksi NAF:in yleiskokoukseen 
Yhdistys on varannut erityistä matka-avustusta NAF:in Suomen osaston jäsenille ja muille 

kiinnostuneille, jotka haluavat osallistua yleiskokoukseen. Avustus voi koskea kokouksen 

osallistumismaksua, matkakuluja Islantiin ja takaisin sekä majoitusta 5.- 8.9. Matka-avustusta voidaan 

myöntää vain sellaisille kuluerille, joita henkilön työnantaja ei korvaa tai joihin ei ole saatu muuta 

avustusta. 

 

Matka-avustusta haetaan täyttämällä matka-apurahahakemuslomake yhdistyksen verkkosivulla 

viimeistään 8. kesäkuuta klo 16.00. Hakijat saavat tiedon matka-avustuksista ennen juhannusta. 

https://www.nafnet.fi/apurahat/haettavat-apurahat/matka-apuraha-yleiskokous/  
 
NAF toivottaa tervetulleeksi kaksi uutta jäsentä.  
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Föreningens vårmöte i kulturcentrum Hanaholmen 

Föreningens vårmöte arrangeras tisdagen den 22 maj 2018 med början klockan 16.00 på 

Hanaholmens nyligen renoverade kulturcentrum (adressen är Hanaholmsstranden 5, Esbo). 

Du kan läsa mera om vårmötet här: 

https://www.nafnet.fi/se/tapahtumat/tulevat-tapahtumat/naf-s-finska-avdelnings-varmote-2018/ 

 

Anmäl dig till vårmöte på föreningens webbplats senast 7 maj 2018 klockan 10.00. 

 
Årets andra lunchmöte har arrangerats 
Årets andra lunchmöte arrangerades den 23 april 2018 på Café Esplanad. Lunchmötets tema var 

Nordregios rapport ”State of the Nordic Region” om de nordiska regionerna, som publicerades i mars. 

På lunchmötet presenterade Julien Grunfelder (Head of GIS department/Nordregio), rapportens 

resultat och hur de förhåller sig de förvaltningsmässiga lösningarna. Bakgrundsmaterialet till 

anförandet kan laddas ner från föreningens webbplats.  

https://www.nafnet.fi/se/tapahtumat/menneet-tapahtumat/lunchmote-2-2018/ 

 
Registrering för NAF:s allmänna möte i Reykjavik 5 – 7.9.2018 är nu öppen 
Välkomna till Nordiska Administrativa Förbundets allmänna möte den 5–7 september 2018!  

Mötesplatsen kommer att vara Hilton Reykjavik Nordica. Registrering för allmänna mötet är nu öppen. 

Anmäl dig på allmänna mötets webbplats. På webbplatsen finns också mera information om allmänna 

mötet och programmet: www.naf.is 

 

Resebidrag för deltagande i NAF:s allmänna möte 

Föreningen har reserverat resestöd för NAF medlemmar och andra intresserade som tänker delta i 

det allmänna mötet. Bidraget kan gälla konferensavgiften, resorna till och från Reykjavik samt logi 

5 - 8.9. Resebidrag kan beviljas endast till den del som personen inte får kostnaderna ersatta av sin 

arbetsgivare eller täckta med andra bidrag.  

 

Ansökningen görs genom att fylla i ansökningsblanketten för resestipendium på föreningens 

webbplats senast 8 juni 2018 klockan 16.00. Sökandena får besked om resebidragen före 

midsommaren. 

https://www.nafnet.fi/se/apurahat/haettavat-apurahat/resestipendium-allmanna-mote/ 
 
NAF välkomnar två nya medlemmar. 


