Protokoll från styrelsemöte för Tornedalingar i Umeå

Plats:

Minerva gymnasium, Gösta Skoglunds väg 2, Umeå

Tid:

Måndagen den 16 april 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

Ordförandens rapportering
Ordf. rapporterade från samråd ( 21-22 mars) med Umeå kommun där hon deltog
tillsammans med sekreteraren. Trevligt och informativt möte. Verksamhetsledaren
Marja Mella från Svenska Tornedalingars riksförbund hade ett uppskattat
föredrag. Samtliga fem nationella minoriteter var representerade. Från alla dessa
efterlystes ökade kontakter med varandra. Det blev dock aldrig något formellt

beslut om detta. Maja Mella pläderade för att vi tornedalingar skulle vara mer
aktiva när det gäller att exempelvis agera för ett eget förvaltningsområde inom
Umeå kommun. Vi deltar enbart via den finska delegationen i diskussioner med
kommunen när det gäller området Umeå kultur och fritid. Detta är i enlighet med
tidigare styrelsebeslut i föreningen Tornedalingar i Umeå.

Ordföranden delade ut skriften Nationella Minoriteters rättigheter till
mötesdeltagarna och rekommenderade den för genomläsning och för diskussion
vid nästkommande styrelsemöte.
Det fördes en livlig diskussion avseende begreppet meänkieli och dess
berättigande visavi benämningen tornedalsfinska som benämning på det språk vi
talar (talade) i Tornedalen. Någon enhetlig uppfattning kom vi inte fram till.
Diskussionen kan fortsätta vid kommande möte(n).
Diskussionen kom också att handla om huruvida de som kommer från byarna i
Malmfälten kan ingå i vår förening.

§5

Sekreterarens rapportering
Sekreteraren redogjorde för kontakterna med VK/VF avseende annonsering och
referat från medlemsmöten. En redogörelse för Birgitta Ostermans medverkan vid
föregående medlemsmöte var införd i VK/VF.

§6

Kassörens rapportering
Kassören redogjorde för föreningens ekonomiska status som var synnerligen och
fortsatt god i alla avseenden.
Kassören ämnade delta i en utbildningsdag anordnad av
föreningsbyrån vid Umeå kommun den 25/4. Utbildningen riktade
sig till styrelsefunktionärer inom skilda föreningar och avsåg
exempelvis information om bokföring, skatter och skatteregler.

§7

Verksamhetsplanering våren/hösten 2012
Grillfesten är planerad till den 2:a 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 föredrag om laestadianismen
senare under våren. Något definitivt besked hade hon inte fått. Margaretha har

fortsatt kontakt och återkommer med besked.
Anders Kohkoinen redogjorde för kontakterna med redaktionen för tidskriften
Vertex och blev erbjuden 4 införanden (annonseringar) för 4 000 kr. Styrelsen
var dock tveksam till den förväntade ”positiva nettonyttan” av detta, d.v.s.
värvande av nya medlemmar till föreningen.
Det bestämdes i stället att föreningen ska hand delta i universitetets
välkomstmässa för nya studenter kommande höst där vi får presentera vår
förening.
Anders Kohkoinen hade fått ett bra priserbjudande för inköp av tidigare och
aktuella publikationer av tidsskriften Tornedalica f.o.m. nr 9 t.o.m. nr 61 till en
totalsumma av kr 1 520 kr. Det bestämdes att föreningen köper samtliga dessa
skrifter. De skall förvaras hos Margaretha Bucht Bråting där intresserade
medlemmar kan låna dem.
Det blev bestämt att Göran Lauri ska presentera sin familje-/släktkrönika, ”En
vägarbetares död”, som en programpunkt vid ett medlemsmöte under
höstterminen 2012. Tidpunkt för detta möte meddelas senare.

§8

Övriga frågor
Inga anmälda

§9

Fastställande av tid och plats för nästa styrelsemöte
Tid: Måndagen den 21 maj kl.18.30.
Plats: Minerva gymnasium, Gösta Skoglunds väg 2, Umeå

§ 10

Mötets avslutande
Ordf. förklarade mötet avslutat.

Sven-Ola Hietala
Sekreterare

___________________

Kerstin Andersson
Ordförande

