PROTOKOLL
från årsmötet Tornedalingar i Umeå

Plats:

Restaurang Invito, Renmarkstorget, Umeå

Tid:

Lördagen den 1 december 2012 kl. 16.00

§1

Årsmötets öppnande
Ordförande Kerstin Andersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Hon
gav därefter en kort resumé av det snart gångna året och nämnde något om
framtida engagemang. Hon sade bland annat att
• den nya styrelsen som valdes vid förra årsmötet samarbetat bra under året
och hunnit åstadkomma en hel del för föreningen.
• mycket har hänt inom minoritetsområdet och mer kommer att hända
under kulturåret 2014, bl.a. genom musikarrangemang.
• kommunen vill veta mer om Tornedalsföreningen och styrelsen skall
informera.
• tankar finns om att starta studiecirklar om tornedalslitteratur och
meänkieli.
• Hon uppmanade medlemmarna att framföra idéer om olika aktiviteter för
föreningen.

§2

Årsmötets utlysande
Kallelse till årsmötet har utlysts genom annons i de lokala dagstidningarna, på
föreningens hemsida, samt i vissa fall med SMS.

§3

Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen. Se Bilaga 1.

§4

Val av funktionärer
Hans Allergren valdes att leda årsmötesförhandlingarna.
Ulf Johanson valdes till sekreterare för årsmötet.
Mötet valde Arent Hanno och Lennart Häggberg att tillika med föreningens
ordförande justera årsmötesprotokollet

§5

Verksamhetsberättelse
Ordförande Kerstin Andersson överlämnade ordförandeklubban till Hans
Allergren. Han kallade kassören Berit Lovén och ordförande Kerstin Andersson
att gå igenom verksamhetsberättelsen. Se Bilaga 2. Ur verksamhetsberättelsen
kan nämnas:
• Att medlemstalet för närvarande är 123. Det är en minskning på 22
medlemmar. Minskningen torde bero på utflyttning från Västerbotten och
att några medlemmar avlidit.
• Att styrelsen haft 6 protokollförda möten under året.
• Att representanter från styrelsen medverkat i olika möten som kommunen
anordnat.
• Att kassören sökt bidrag från kommunen för Stöd till etniska föreningar
och beviljats 6000 kronor.
• Att föreningens kongress var förlagd till Pajala den 21 april.
• Att föreningens hemsida fungerar bra.
Mötet diskuterade kortfattat om hur vi kan få fler medlemmar till föreningen
och alla uppmanades att hjälpa till.

Signatur: ………………………………

1

§6

Ekonomisk redovisning
Föreningens kassör, Berit Lovén redovisade resultaträkningen för
verksamhetsåret 2011-09-01 – 2012-08-31. Se Bilaga 3.
Verksamhetsåret visar ett underskott på 2110 kronor. Således var
kassabehållningen vid räkenskapsårets slut 26 735 kronor.
Det noterades att föreningens målsättning inte är att samla pengar i kassan
utan att inkomna medel skall användas på ett sätt som gagnar föreningen.

§7

Revisorernas berättelse
Revisor Berith Boström läste upp revisorernas berättelse. De hade inga
anmärkningar på styrelsens sätt att sköta föreningens ekonomi och yrkade på
ansvarsfrihet.

§8

Beslut om ansvarsfrihet
Efter att ha tagit del av revisorernas berättelse beviljade mötet styrelsen
ansvarsfrihet.

§9

Val av styrelse
Valberedningen genom Lars Hedlin presenterade sitt förslag till styrelse för
verksamhetsåret 2012/13 och mötet beslutade att välja följande ledamöter:
Ordförande
Sekreterare
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

§ 10

Kerstin Andersson
Sven-Ola Hietala
Vanja Nyberg
Anders Kohkoinen
Britta Häggberg
Göran Lauri

år)
år)
år)
år)
år)
år)

Val av revisorer
Valberedningen föreslog omval av föreningens revisorer. Mötet
valde enligt förslaget. Sålunda valdes:
Berith Boström
Anita Erkki

§ 11

(1
(2
(1
(1
(1
(1

(1 år)
(1 år)

Val av ledamöter till programrådet
Valberedningen föreslog följande ledamöter till programrådet:
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Mötet valde enligt

Margaretha Bucht Bråting
Britta Löfgren
Maj-Lis Karlsson
Gunborg Söderberg
valberedningens förslag.

(1
(1
(2
(1

år)
år)
år)
år)

§ 12

Val av ledamöter till valberedningen
Ny valberedning utsågs. Följande valdes:
Birgit Löfrot (Sammankallande)
(1 år)
Lars Hedlin
(1 år)
Arent Hanno
(1 år)

§ 13

Val av representant till STR-T:s förbundskongress 2013
Mötet beslutade att styrelsen skall utse representant för föreningen till
förbundskongressen 2013.
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§ 14

Mötets avslutande
Föreningens sekreterare, Sven-Ola Hietala, avtackade Gunnel Wirén, som
avgår från programrådet, med en bukett blommor och mötet gav henne en
varm applåd som tack för det arbete hon gjort för föreningen.
Arent Hanno berättade om en resa från Masungsbyn och nedför älvdalen i
samband med 400-års jubileet i Arent Grape Föreningen. Deltagare från
Sverige, Norge och Finland fanns med. Rickard Lantto mötte i Masugnsbyn
och berättade. Gruppen besökte kanjonen i Masugnsbyn, reste vidare längs
älven till Junosuando och Palokorva masugn, Kattilakoski och Övertorneå. Man
skall försöka anordna en årlig träff och söka bidrag till en sådan från Kiruna
kommun. Den 12 december skall Arent Grape Föreningen träffas i Lübeck.
Under resan och i samtal med varandra fann man bland deltagarna släktskap
med Arent Grape. Arent Hanno uppmanade föreningens medlemmar att
undersöka om de också var släkt med Arent Grape
Arent Hanno berättade också om en granne i Soukolojärvi, Erik Wahlberg. Han
kallades Erkki och betraktades som lite udda, ja, rentav ’stollig’, och
småpojkarna brukade reta honom. Men det gick bra för Erkki i livet, efter
militärtjänst, eventuellt som malaj i Boden, gick han folkhögskola och sedan
Påhlmans Institut i Stockholm. Han disputerade i finsk-ugriska språk i
Uppsala. Erik Wahlberg räknas som en av pionjärerna inom ortnamns- och
släktforskning i Tornedalen. Erik ’Erkki’ Wahlberg är nu död. Han begravdes
för några veckor sedan i Övertorneå.
Efter detta avslutades årsmötet och ordförande Kerstin Andersson inbjöd till
buffé.
Ulf A G Johanson
Årsmötets sekreterare

Kerstin Andersson
Ordförande

Arent Hanno
Protokolljusterare

Bilagor:

Lennart Häggberg
Protokolljusterare

1. Dagordning för årsmötet för Tornedalingar i Umeå 2012-12-01.
2. Verksamhetsberättelse för STR-T i Umeå, 2011-09-01 – 2012-08-31.
3. Resultaträkning för verksamhetsåret 2011-09-01 –
2012-08-31.
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