Protokoll från styrelsemöte Tornedalingar i Umeå

Plats:

Minerva gymnasium, Gösta Skoglunds väg 2, Umeå

Tid:

Torsdagen den 15 mars 2012 kl.18.30

§1

Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2

Närvaro
Britta Häggberg, Anders Kohkoinen, Margaretha Bucht Bråting
Göran Lauri, Berit Lovén, Kerstin Andersson, Vanja Nyberg,
Sven-Ola Hietala

§3

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§4

Justering av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll justerades.

§5

Ordförandens rapportering
Ordf. meddelade att Ragnar Pekkari (1919-2012) avlidit den 27 februari.
Han var tidigare ordförande för Tornedalingar i Umeå.
Ordföranden meddelade att STR-T:s riksmöte äger rum den 21 april 2012 i Pajala.
Förutom ordföranden skall också Anders och Annika Kohkoinen delta i mötet.
Ersättning för resa och kost/logi diskuterades. Det bestämdes att samåkning skall

ske i möjligaste mån. Föreningen ersätter deltagarna med vedertagen milersättning
för bil samt för logi.
§6

Sekreterarens rapportering
Sekreteraren åtar sig att presentera föredragshållaren Birgitta Osterman vid
medlemsmötet den 22/3. Ordföranden köper blomsterbukett.
Sekreteraren informerade från sammanträde med Umeå Kultur och Fritid den 20
februari. Tornedalingarna blev inbjudna att söka bidrag från Fritidsnämnden för
eventuellt planerade kultur- och fritidsaktiviteter under verksamhetsåret. Kontakt
med avdelningschef Cathrin Westergren rekommenderas i så fall.
Sekreteraren är Tornedalingarnas representant i Delegationen för det finska
förvaltningsområdet i Umeå kommun. Han har också varit delaktig i
minoritetsarbetet i samarbete med Finska klubben. Vid mötet överlämnades en
skrift; Nationella minoriteters rättigheter. En handbok för kommuner, landsting
och regioner. Finska klubben ser gärna fram mot ökat samarbete med
Tornedalingar i Umeå.
Ordföranden kommer att presentera styrelsen och programrådet vid kommande
medlemsmöte den 22/3. I fortsättningen kommer kallelse till möten att skickas ut
av ordföranden. Sekreteraren ansvarar för annonsering om medlemsmöten i
Evenemangsguiden i VK/VF och rapport från medlemsmöten i samma tidning.
Annonsering i Vertex diskuterades.

§7

Kassörens rapportering
Kassören redogjorde för föreningens ekonomiska status som är
synnerligen god. Bidrag från Umeå Fritid har inkommit liksom från
STR-T. Styrelsen var enig om att budgetöverskott inte var önskvärt
vid verksamhetsårets slut.

§8

Verksamhetsplanering våren/hösten 2012
Grillfesten är planerad till 2 juni, i Ersboda kvartersgård som tidigare år.
Anders får hjälp av programrådet för planeringen.
Margaretha Bucht Bråting har kontaktat länsantikvarien, tillika chefen för
Norrbottens museum, Curt Persson för ett eventuellt föredrag om laestadianismen
senare under våren. Curt Persson har ingående kunskaper om
väckelserörelser i Norrbotten. Margaretha återkommer med besked.
Planering för höstterminen görs vid senare tillfälle.

§9

Övriga frågor
Inga anmälda

§ 10

Fastställande av datum och plats för nästa styrelse- och medlemsmöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 16 april kl.18.30, Minerva gymnasium.
Tid och plats för medlemsmöte meddelas senare.

§ 11

Mötets avslutande
Ordf. förklarade mötet avslutat.

Sven-Ola Hietala
Sekreterare

___________________

Kerstin Andersson
Ordförande

