Visby i april 2010

På Spåret
Vårt tredje nyhetsbrev innehåller goda nyheter!

Mycket på
gång !
Innovation
Häromda´n…

Vernissage
3 maj

Halvtids
Seminarium
14 juni !

En av projektets deltagare har fått innovationsbidrag!
En av de stora och glada nyheterna är att en av våra deltagare Sara
Sorgenfrei belönats med Almis innovation. Sara är en mycket skicklig
Fantacy- tecknare. Under flera år har hon suttit på sin kammare och
ritat och konstruerat en modell för att skapa ett tredimensionellt
bokmärke. Sara kom med i projektet i vintras och tillsammans med sin
coach har hon sökt och beviljats medel för att utveckla sin modell. Så
håll ögonen öppna för kommer att få se mer av Saras bokmärke och
hennes produkt!
Läs mer Sara och hennes kluriga ide´på vår hemsida
www.finsamgotland.se
I veckan firar vi 1 år!!
I praktiken betyder det både att vi redan har kommit halvvägs och vi
funderar en hel del på vad som ska hända efter projektets avslut.
För att samla våra erfarenheter och gemensamt titta framåt kommer vår
utvärderare Karin Björnsson att skriva en första rapport. Den ska vara
Seminarium
klar Halvtids
till vårt halvtidsseminarium
som går av stapeln den 14/6. Till
seminariet bjuder vi in alla som på ett eller annat sätt kommit i kontakt
med oss i projektet. Vi tycker det vore väldigt roligt om just Du har
möjlighet att avsätta ett par timmar och dela med dig av synpunkter och
erfarenheter. För anmälan se separat inbjudan som bifogas
nyhetsbrevet.
Vernissage
Så till sist en liten blänkare om en aktivitet som egentligen inte hör till
projektet men som ändå kommit till genom projektets deltagare.
Flera av På Spårets deltagare har det gemensamt att de målar, skapar
bilder och illustrerar.
Vi har därför nöjet att bjuda in till vernissage den 3/5 klockan 15.00
och till konstutställning under hela maj månad.
Deltagarna hänger och visar sina alster i Gotlandshems galleri ,
i huvudkontorets lokal Jungmansgatan 2 i Visby.

Välkomna både på seminarium och vernissage!

Och framför allt - Välkomna med åsikter , frågor och synpunkter.
Hälsar Stina och coacherna i projektet
På Spåret
SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Kontakt

STINA HANSSON
(projektledare) 073 7658654
stina.hansson@gotland.se

