♦ Ett brobyggande NYHETSBREV NR 2 JUNI 2019 ♦

Nu är det sommar och sol och förhoppningsvis lata dagar under semestern.
Välbehövligt. Vi i projektgruppen har i och med detta nått och klarat av några
delmål i projektet.

Vi gör film och filar på vår kommunikation

En del av våra aktiviteter för att nå vårt mål med ca 1600 personer på Waterfront i Stockholm är att
spela in en film som skildrar Pappers från olika perspektiv men också att vi
ska lära oss att vässa vår kunskap om tex sociala medier och
kommunikation.
HUR vill vi synas och VAD vill vi förmedla med UNG 2020. Vi i
projektgruppen kan lagom mycket om allt men i detta fall vill och behöver
vi ha hjälp.

Vi har idén men behöver hjälp att visualisera och sätta saker i verket.
Filmidén bygger på inkludering, brobyggande över generationer och
erfarenhetsutbyte. Vi får därför experthjälp av mycket kunniga människor.
Dom kommer från Arena Opinion och är ett supertillskott till vårt projekt tycker vi. Välkomna
ombord säger vi. Läs mer här om ni vill. http://arenaopinion.se

RingRing- kampanj - Den första i Pappers historia

Att engagera unga i facket är svårt men vi har gjort vårt yttersta för
att nå ut. Om nån ska ta över efter dagens generation
pappersarbetare - är det ett måste. Vi tar till alla (tillåtna)medel. Så
vi tog beslutet att ringa till våra unga medlemmar. En liten
pratstund som resulterade i ytterliga UNG-ambassadörer.
Aktiviteten var sammantaget positiv.

Papperspodden har fått ett riktigt namn

Trots många fina fyndiga förslag till namn på podden från flitiga
ambassadörer har projektgruppen nu beslutat namn.
”Fiberfabriken med Emmas Knyckare” Vi tackar alla för visat
intresse och engagemang.

Poddinspelningen i Mariestad, Jönköping och Munksund är nu
avslutade och det var dessa stjärnor som kryddade skildringarna
från pappersbruken. Spännande samtal att vänta. I sex halvtimmes
avsnitt som släpps under hösten får vi följa medlemmar och dessa. Vi
släpper en liten teaser tidigt i höst.

Emma Knyckare har lett samtalen
tillsammans med Oscar Zia som var med
i Mariestad, Keyyo i Jönköping och
Shanthi Rydwall Menon i Piteå.

Är du UNG-ambassadör? Anmäl dig till UNG19-konferensen
Exakt ett år innan det stora eventet samlar vi alla våra ambassadörer. Linnea
Claeson kommer bland annat och föreläser och vi grupparbetar med olika
frågor som ni unga har haft önskemål att lära er mer om. Länk till anmälan här
UNG19-Konferens - Anmälan. Sista anmälningsdag är 31 augusti.

Vi har som mål att ha representanter från varje avdelning. Fler och färre per
avdelning blir det beroende på antal unga medlemmar. I dagsläget, den 25 juni
är drygt 30 personer anmälda och det finns drygt 70 platser kvar. Så ånga på.

Sommarpresenter till avdelningar och UNGambassadörer
Ett av de spåren vi jobbar i för att vi ska vara ett eget och levande förbund om
40 år- tror vi innefattar att bygga relationer mellan generationer. Brobyggare.
Lyssna, vara öppen, utbyta tankar och erfarenheter och framförallt inkludera.

Projektgruppen har därför en riktad sommarpresent men såväl en uppgift, till
ordföring och UNG-ambassadör och det är att ni tillsammans delar ut det som
skickats till er. Sommarbrevet kommer i ett separat mail. Ni kan kanske ha fått
paket då det skickades ut 20 juni. Hoppas att det uppskattas 😊😊
Saknar ni något eller vill veta mer? Kontakta någon i projektgruppen.
Projektgruppens kontaktuppgifter

Pappers facebooksida – för spännande bilder från podden
Facebooksida för ambassadörer i Pappers

Vill du ha nyhetsbrevet eller tipsa någon? Signa upp här
🌞🌞Med en önskan om en finfin sommar och så ses vi efter semestern🌞🌞
Pauline Hylander

Projektledare på Förbundskontoret för UNG2020

