Protokoll styrelsemöte Tornedalingar i Umeå 2011-05-05 kl 1800.
Plats:

Lärarförbundets Lokaler, Umeå

Närvarande:

Arent Hanno, Hans Allergren, Gunvor Wirtala, Maj-Lis Karlsson, Britta Häggberg samt
Anders Kohkoinen.

32§ Mötets öppnande:
Arent öppnade mötet och hälsade alla välkommna och tackade för lånet av möteslokalen då detta är
sista gången vi kan använda Lärarförbundets lokal.

33§ Genomgång och godkännande av dagordning:
Dagordningen godkändes.

34§ Anmälan av övriga frågor:
Inga övriga frågor anmäldes.

35§ Val av sekreterare och protokolljusterare:
Till mötessekreterare valdes Anders Kohkoinen och till protokolljusterare Britta Häggberg.

36§ Genomgång av föregående protokoll för justering:
Anders Kohkoinen och ordförande Arent Hanno justerade föregående protokoll utan anmärkningar.

37§ Genomgång av föreningens ekonomi:
Hans Allergren gick igenom föreningens ekonomi. Tornedalingar i Umeå har av STR-T mottagit bidrag
om 15 000 kronor, vilket ger oss ett kassasaldo om ca 30 000 kronor för närvarande. Ekonomin är
således under kontroll. Inga frågor på detta från övriga styrelsen.

38§ Utvärdering medlemsmötet på DAUM 2011-04-14
Ungefär 15 medlemmar deltog på mötet vilket visade sig vara ett lagom antal sett till lokalstorleken.
Mötet visade sig vara mycket intressant och flera medlemmar uttryckte önskemål om att besöka
DAUM privat med tanke på de tjänster som arkivet erbjuder.

39§ Rapport från STR-T´s årskongress i Gällivare 2011-04-09
På kongressen representerades Tornedalingar i Umeå av Anders och Annica Kohkoinen. Anders
sammanfattar sina intryck. Diskussion.

40§ Rapport från ”Framtidens Kultur i Västerbotten”.
Umeå Kommun hade inbjudit föreningar och kulturinstitutioner till Folkets Hus för samtal runt temat
”Framtidens kultur i Västerbotten”. Arent Hanno och Berit Lovén representerade vår förening, totalt
var ungefär 10-12 personer med, bland annat folk från Finska Klubben och Operan. Frågor man
diskuterade var ”Vilka är framtidens viktigaste kulturfrågor?”, ”Hur kan vi samarbeta för att stärka
kulturen?” och ”Hur kan vi utveckla kultur för, av och med barn och unga?”

41§ Rapport från möte om ”Hur man kan söka pengar”, 30 mars 2011.
Tyvärr fick undertecknad förhinder och kunde inte delta på detta informationsmöte (anordnat av
Umeå Kommun)som planerat. En del information om så kallade ”revitaliseringspengar” gavs dock
under STR-T´s årskongress i Gällivare. Där träffade vi Lennart Rohdin (tidigare sakkunnig under
integrationsminister Nyamko Sabuni) som deltog i framtagandet av lagen om nationella minoriteter.
Han är numera chef på ”Enheten för integrationsfrågor” på Länsstyrelsen i Stockholm med ansvar för
att lagen efterföljs. Kontaktinfo till Rohdin vidarebefordrades till Hans Allergren som skall ta vidare
kontakt med honom i frågan.

42§ Sven-Ola Hietala informerar om Finska Klubben och Meänkieli – bordlagd fråga fr tidigare
möte.
Efterson Sven-Ola inte kunde närvara bordläggs denna fråga än en gång.

43§ Kulturnatta 21 Maj 2011 – Tornedalingar i Umeå deltar?
Vi har fått inbjudan av Umeå Kommuns Leif Mårtensson att delta med ”kulturaktivitet” under
evenemanget ”Kulturnatta” den 21 maj. Anders Kohkoinen tar kontakt med Leif för att utreda ifall vi
kunde arrangera en liknande aktivitet som vi hade i Glashuset tidigare i vinter.
Uppdatering i denna fråga: Efter mötet diskuterade undertecknad saken med Mårtensson via mail.
Förutsättningarna för denna aktivitet var annorlunda jämfört med Glashuset, och efter kontakt med
övriga styrelsemedlemmar kom vi fram till att vi inte har något lämpligt material som skulle passa för
detta evenemang. Undertecknad tackade därför nej – men med en förhoppning om att ändå få
inbjudan till deltagande i framtida arrangemang då vi hunnit med att ta fram ett lämpligt
presentationsmaterial .

44§ Grillifesti Ersboda 28 Maj (OBS – dagordningen anger felaktigt datum 28 mars).
Grillifesti genomföras enligt tidigare beprövat koncept, i Brf Skogsgläntans kvarterslokal på Ö
Ersboda. Önskemål om förbättrad skyltning så att man hittar från parkeringsplats och busshållplats
till själva lokalen. Priset bestäms till 50:-/person oavsett om man är medlem eller inte. Styrelsen
beslutar också att köpa in Torvald Pääjärvis CD-skivor ”Meän Laulut” vol 1-3 för att ha som
bakgrundsmusik under festen samt vid andra arrangemang.
Uppdatering i denna fråga: Grillifesten genomfördes med närmare 40 närvarande personer!
Farhågorna över att det tidigare vikande deltagarantalet skulle bero på brister i festlokalen
bekräftades åtminstone inte. Någon tydligare skyltning gjordes inte efter att listan över anmälda
gäster kontrollerats då nästan alla varit med tidigare. Ingen på festen angav heller att det varit svårt
att hitta fram.

45§ Planering inför hösten 2011.
Två styrelsemöten skall hållas varav det första äger rum den 7 september. Årsmöte med julfest hålls
den 26 november. Surströmmingsfest 3 september, plats ännu obestämt, men beroende på antalet
deltagare på Grillifestin – troligen Brf Skogsgläntans kvarterslokal. Därutöver två medlemsmöten;
föreslagna ämnen var att Arent (som tidigare medlem i bastuakademin) håller i ett möte om
bastubad och att inbjuda Mona Mörtlund (författare från Kangos) för det andra mötet.

46§ Tid och plats för nästa möte – vem ordnar fikat?
7 september kl 1800, plats osäker, i första hand Berit Lovéns arbetsplats, i andra hand Brf
Skogsgläntans kvarterslokal – Arent utreder detta. Anders Kohkoinen ordnar fikat.

47§ Mötets avslutande
Arent Hanno förklarar mötet avslutat.

Anders Kohkoinen, mötessekreterare

Britta Häggberg, justeringsman

Arent Hanno, Ordförande

