PROTOKOLL
från styrelsemöte Tornedalingar i Umeå

Plats:

Minerva gymnasium Gösta Skoglundsväg 2,Umeå

Tid:

Måndagen den 30 januari 2012 kl.18.30

§1

Mötets öppnande
Ordförande Kerstin Andersson hälsade alla välkomna och öppnade mötet

§2

Närvarande
Kerstin Andersson, Vanja Nyberg, Anders Kohkoinen och Sven-Ola Hietala.
Kassören Berit Lovén hade meddelat förhinder

§3

Godkännande av dagordning
Denna godkändes som underlag för kvällens möte.

§4

Justering av föregående Mötesprotokoll
Protokollen från styrelsemöten 2011-09-07 och 2011-10-27 var inte justerade!
Sekreteraren föredrog protokollen! Inga invändningar. Beslutades att ordföranden
skall lägga dessa till handlingarna efter vederbörlig justering!
Sekreteraren föreslog att justering av protokollen skulle utelämnas i fortsättningen
av praktiska skäl. Sekreteraren skall i stället presentera det färdigskrivna
protokollet för ordföranden. Efter dennes godkännande införs protokollet på
hemsidan av Annica! Detta blev också styrelsens beslut.

§5

Ordförandens rapportering
Ordföranden och närvarande styrelsemedlemmar fann det angeläget att reda ut
vilka som ingår i styrelsen och på vilka befattningar. Beslutades även att upprätta
en namnlista med adresser och tel. nr. till medlemmarna. Anders K. kommer att se
till att sådan information kommer på hemsidan. Efter en del diskussion och
protokollgenomgång enades de närvarande om att styrelsen är som framgår av §
10.

§6

Sekreterarens rapportering
Sekreteraren framförde förslag till programpunkter för kommande
medlemsmöten. Till medlemsmötet i slutet av mars månad skall Birgitta Osterman
kontaktas för att hålla ett föredrag om sin far; William Snell som skolman och
betydande kulturpersonlighet.
Det vore även angeläget att få författaren Gunnar Kieri från Kuivakangas som
föredragshållare. Detta får anstå till höstterminen.

§7

Kassörens rapportering
Kassören har sökt föreningsbidrag (< 2011-12-31) från Umeå kommun men har
inte fått besked. Ansökan om föreningsbidrag från Umeå kommun förutsätter att
vi finns i föreningsregistret. Vi är registrerade under rubriken Övriga på
föreningsbyråns hemsida men borde hellre vara registrerade som etnisk förening,
där det finns färre registrerade. Detta är bl.a. till fördel när det gäller exempelvis
bidragsansökan och möjligheter att hitta oss för nyanlända.
Firmatecknare blir på sedvanligt sätt föreningens ordförande (Kerstin Andersson)
och kassör (Berit Lovén)

§8

Verksamhetsplanering våren 2012
Medlemsmöte den 22 mars 2012 kl. 18.30. Föredrag av Birgitta Osterman
Med titeln William Snell: Skolman och kulturpersonlighet i Tornedalen
Grillfesten blir på Östra Ersboda i slutet av maj månad. Denna lokal väljes
av praktiska skäl, väl medvetande om de invändningar som har inkommit mot att
välja just denna lokal.

§9

Övriga frågor
Sammanträdeslokaler; De alternativ som står till buds är
Minerva gymnasiet, Föreningslokaler Östra Ersboda och Kvartersgården
Umedalen. Styrelsen fann att lokalerna på Lärarrummet, Minerva
gymnasiet(LME) är synnerligen bra vad gäller såväl utrymme, bekvämligheter,
AV-utrustning som tillgänglighet. Här finns också de bästa
parkeringsmöjligheterna. Övriga alternativ kan också komma till användning när
så är lämpligt.
Anders Kohkoinen åtog sig att efterhöra om ett framtida möte på Daum.
METavisi; Diskuterades den negativa kritik som framkommit mot METavisi när
det gäller såväl layout som att artiklar inte alltid är översatta från meänkieli/finska
till svenska. Bestämdes att denna fråga skall beredas efter diskussion på
kommande medlemsmöte och därefter tas kritiken upp till förnyad diskusson
Finska klubben
Sekreteraren meddelade att aktiviteterna inom finska klubben har blivit mycket
omfattande. Sakfrågorna är ofta inte tillämpliga eller alldeles angelägna för
Tornedalingarna. Sekreteraren upplever inte att han har någon väsentlig funktion

inom Delegationen för det finska språket. Kanske som observatör? Sekreteraren
får i uppdrag att diskutera detta med delegationens ordförande för att bestämma
hans roll i fortsättningen.
STR-T möte i Kiruna
Mötet äger rum i slutet av april månad 2012.
Ordföranden Kerstin Andersson och Vanja Nyberg får styrelsens uppdrag att
deltaga. Ordförande skall även bevista kurs i Föreningsjuridik i Kiruna i februari
månad.
Förvaring av föreningens böcker, disketter och videon
Förslagsvis hos programrådets sammankallande Margareta Bucht Bråting
§ 10

Styrelsemedlemmar och deras Adresser
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ord. Styrelse medlemmar
Suppleanter
Revisor
Revisorssuppleant
Programråd
Suppleant
Valberedning

§ 11

§ 12

Kerstin Andersson
Sven-Ola Hietala
Berit Lovén
Anders Kohkoinen, Vanja Nyberg
Britta Häggberg, Göran Lauri
Berit Boström
Anita Erkki
Margaretha Bucht Bråting, Britta Löfgren,
Gunnel Wirén
Gunnel Söderberg
Lars Hedlin, Tarmo Maxlahti
Sammankallande Birgit Löfroth

Fastställande av Datum och Plats för nästa Styrelse- och Medlemsmöte
Styrelsemöte

Torsdagen den 15
mars kl.18.30

Medlemsmöte

Torsdagen den 22 mars
Kl.18.30

Minerva gymnasiets lärarrum
Gösta Skoglundsväg 2
Minerva gymnasiets aula
Se särskild inbjudan

Mötets avslutande
Tackade ordf. Kerstin Andersson för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Umeå den 30 januari 2012
______________
/Sven-Ola Hietala /
Sekreterare

___________________
/Kerstin Andersson /
Ordförande

