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Invitasjon til nettverksmøte i Oslo Pride
Oslo Pride inviterer alle sine samarbeidspartnere til nettverksmøte torsdag 9.
oktober på So.
‒ Med nettverksmøtet (gammelt navn "Brukerrådet") vil vi lage en arena der
alle engasjerte mennesker i og rundt LHBT-miljøet kan møtes for å bli kjent
med hverandre, og samles for å jobbe mot et felles mål: Best mulig Oslo
Pride 2015, sier Sol Straand Rørvik, nestleder i Oslo Pride.
Sammen med styremedlem Berit Solli, inviterer nå Oslo Prides nestleder til
samling for å diskutere årets festival, neste års tema og hvordan festivalen
2015 kan løftes og gjøres enda bedre.
‒ For oss er det viktig at drivende krefter i hver forening og virksomhet vet
om hverandre og gjør hverandre gode. Vår felles styrke er bredden i
engasjement, foreninger og ståsteder – og at vi sammen representerer
mange gode krefter som kan skape glede for andre, sier Berit Solli.
Oslo Pride har alltid som mål å vise fram mangfold og bredde, fra ungdom til
senior, fra kultur til idrett og helse. Derfor er det nødvendig at du og din
forening/virksomhet blir med på laget!
Hold av: torsdag 9. oktober klokken 17:00 på So i Arbeidergata 2.
MELD DEG PÅ Oslo Prides nettverksmøte med samarbeidspartnere HER!
Agenda
Klokken 17:00 - 18:00:

1. Ny ledelse i Oslo Pride, Lars Arnesen og Sol Straand Rørvik ønsker
velkommen til nettverket og forteller kort om evalueringen av EuroPride så
langt og årshjulet frem til neste Oslo Pride.
2. Alle medarrangører sier kort noe om:
a.) Sin forening/sitt selskap.
b.) Hva de gjorde under EuroPride, er de selv fornøyd?
c.) Hva skjer - kort om store begivenheter som din forening/selskap
arrangerer (som andre tilstede vil kunne være interessert i (eks cup, skihelg,
e.l.), før Oslo Pride 2015 finner sted.
d.) Ønsker for samarbeidet med Oslo Pride frem mot juni 2015
Klokken 18:00 - 18:10: Pause, mingling, alle snakker med minst to mennesker
de ikke har snakket med før!
Klokken 18:10 - 18:45: Leder i LLH Oslo og Akershus, Hans Heen Sikkeland,
leder diskusjon om tema for Oslo Pride 2015.
Klokken 19:00: So åpner for andre gjester
Klokken 20:00: Mulig å være med på So sin ukentlige quiz.
MELD DEG PÅ Oslo Pride nettverksmøte med samarbeidspartnere HER!

Kontakt Sol Straand Rørvik om du har spørsmål om nettverksmøtet, på
nestleder@oslopride.no.

Oslo Pride er Norges største og viktigste feiring av skeiv kjærlighet og mangfold.
Hundrevis av frivillige ildsjeler går sammen om å arrangere en ti-dagers festival
hvor alle får være akkurat den man er. Festivalen avholdes 18.-27. juni 2021
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