
Protokoll styrelsemöte Tornedalingar i Umeå
2011-03-15

Plats: Lärarförbundets konferenslokal, Västra Esplanaden 19, Umeå

Närvarande: Arent Hanno, Hans Allergren, Berit Lovén, Anders Kohkoinen,
Maj-Lis Karlsson och Britta Häggberg

19. Mötets öppnande
20. Genomgång och godkännande av dagordningen

21. Justerare till dagens protokoll valdes Ander

22. Anmälan övriga frågor till dagordningen

Till övriga frågor anmälde Anders frågan om vårens ”Grillifesti”.

23. Föreningens ekonomi
Hans lämnade information om föreningens ekonomi.

24. Utvärdering av de två senaste medlemsmötena

Medlemsmötet den 9 februari med Vanja Edlund var ett intressant och
givande möte. Vanja berättande om uppväxten och förhållandet till
Tornedalen, som hon dokumenterat i bokform till sina barnbarn.

Medlemsmötet den 1 mars med Henny Utsi Åhlin, som berättade om
människornas liv och villkor under kriget på Nordkalotten uppskattades
mycket av deltagarna på mötet. Arent läste upp ett tackbrev som Henny
skickat till föreningen.

Samtidigt med punkten togs lokalfrågan upp om var vi kan ha våra
medlemsmöten i framtiden. Anders får i uppdrag att kolla Folkets Hus i
Ersboda.

25. Kongressen den 9 april i Gällivare
Till kongressen i Gällivare den 9 april utsågs Anders.



26. Besöket på DAUM dem 14 april

Information finns på hemsidan och annons ska sättas in i bägge
tidningarna. Anmälan ska göras till Maj-Lis.

27. Sven-Ola Hietalas information om Finska Klubben samt om
Meänkieli.Punkten utgår till nästa möte, då Sven-Ola inte var
närvarande.

28. Namnfrågan som annonserades i senaste MET

Mötet diskuterade tre olika namnförslag till nytt namn:

1. Tornedalsförbundet
2. Förbundet Tornedalingar – Tornionlaaksolaiset FTT
3. Tornedalingarnas Riksförbund

Mötet enades om att skicka in förslag 2 till förbundet.

29. A. Senaste uppdatering om Tornedalingar i Umeå
Arent gick igenom medlemsdata från Umeå kommuns register.

B. ”Framtidens kultur i Västerbotten – hur ska vi spela samman?
Inbjudan till öppet samtal om kulturens roll i Umeå och
Västerbotten. Öppna möten kommer att hållas på Folkets Hus i
Umeå den

 22/3 kl 13.15 – 15.00 och 19.00 – 21.00
 4/4 kl 15.00 -17.00 och 19.00 – 2100
Arent och Hans går den 22 mars. Berit kommer att gå den 4 april

C. Hur ska man söka pengar? 30 mars på Folkets Hus, Umeå.
Anders går på denna information.

D. Minoritetsspråken på stadsbiblioteket på Kulturnatta – 21 maj
Föreningen inbjuds att under dagen disponera stadsbibliotekets
Ljusgård 45 minuter för att marknadsföra föreningen. Mötet
beslutar att Arent tar kontakt med Leif Mårtensson och anmäler
Anders som kontaktperson. Anders kan eventuellt köra samma
bildspel som under dagen i Glashuset.
E. Riksförbundet i förändring – en minienkät direkt av förbundet
Var och en fyller i en minienkät med frågor, som ska
vidarebefordras av Arent till ELDIA (European Language
Diversity for All), som för meänkielis del koordineras av
Uleåborgs universitet.



30. Övriga frågor
På Anders fråga om grillfesten, beslutade mötet att festen skulle
genomföras den 28 maj liksom tidigare på kvartersgården i
Ersboda.

31. Mötet avslutas

Mötet avslutades och bestämdes att nästa möte skulle hållas den 5 maj kl.
18.00 i nuvarande lokal på Lärarförbundet. Hans ordnar med fikabröd.

Vid protokollet

Britta Häggberg
Sekreterare

Anders Kohkoinen Arent Hanno
Justerare Ordförande


