PROTOKOLL
från styrelsemöte Tornedalingar i Umeå

Plats:

Minerva gymnasium Gösta Skoglundsväg 2,Umeå

Tid:

Tisdagen den 11 september 2012 kl.18.15

§1

Mötets öppnande
Ordförande Kerstin Andersson hälsade alla välkomna och öppnade mötet

§2

Närvarande
Kerstin Andersson, Vanja Nyberg, Sven-Ola Hietala, Margaretha Bucht Bråting
Berit Lovén och Göran Lauri

§3

Godkännande av dagordning
Denna godkändes som underlag för kvällens möte.

§4

Ordförandens rapportering
•
•
•

•

•

Minoritetsfestivalen inställd. Återkommer nästa höst
Inga invändningar angående remissförslaget (Umeå Kommun) till stöd för
etniska föreningar
Vi tackar ja till inbjudan om utbildning i minoritetskultur (Umeå
Kommun) den 7 november. Skall ha ett extra styrelsemöte för planering
den 15/10 kl.18.15 på vanlig plats
Studiefrämjandet efterlyser om intresse finns för studiecirkel exempelvis i
ämnet tornedalsk litteratur. Skall undersöka eventuellt intresse för detta i
föreningen och kontakta Studiefrämjandet.
Det finns möjlighet att ansöka om revitaliseringsmedel. Vi skall ansöka
om dessa till våren i mars månad

Lisa Oskarsson, organist i Umeå stads kyrka avser att ha en konsert/
musikstund i kyrkan med musik från Tornedalen den 6:e oktober. Hon vill
bjuda in oss och våra medlemmar till denna. Förslagsvis blir det samkväm
med kaffe efter musikstunden, som börjar kl. 18.00. Eventuellt kan någon
läsa en dikt eller text med anknytning till Tornedalen. Vi är välkomna med
tips på musik från Tornedalen. Styrelsen är positiv till förslaget och SvenOla kontaktar henne.
I frågan om stadgeändring skall vi vända oss till STR-T för synpunkter
Remissförslag om bidragsregler till minoritetsföreningar skall vara inne
senast den 31/12. Vi finner förslaget väsentligen ok.

•

•
•

§5

Sekreterarens rapportering
Sekreteraren hade inget nytt att framföra.

§6

Kassörens rapportering
Ekonomin är som vanligt kontrollerad och god.
Kassören Berit rapporterade om planeringen för välkomstmässan den 13
september på Universitetet för nyanlända studenter där hon och Margaretha skall
göra reklam för Tornedalen och vår förening. De återkommer med rapport från
tillställningen.

§7

Verksamhetsplanering hösten 2012
•

•

•
•

§8

Den årligen återkommande surströmmingsfesten blir i kvartersgården på
Östra Ersboda den 22 september kl 17.00. Sekreteraren sköter om
annonsering i Vk/VF. Anmälan skall ske till Gunborg Söderberg och
Margaretha Bucht Bråting senast den 19 september.
Årsmötet föreslås äga rum den 1 december. Exakt tid och plats meddelas
när lokalfrågan har utretts. Berit skall undersöka alternativ till Invito.
Ordföranden Kerstin skall efterhöra om Hans Allergren kan åta sig
ordförandeskapet under årsmötet.
Margaretha Bucht Bråting framförde förslaget om att anordna musikkafè
senare under hösten. Hon skall göra sonderingar i ämnet.
Göran Lauri lovar presentera sin bok i januari.

Övriga frågor
Inga anmälda.

.§ 9

Fastställande av tid för nästa Styrelsemöte
Styrelsemöte tisdagen den 6:e november i Minerva Gymnasiets lärarrum
Gösta Skoglunds väg 2 kl. 18.15

§ 12

Mötets avslutande
Tackade ordf. Kerstin Andersson för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Umeå den 11 september 2012

______________
___________________
/Sven-Ola Hietala /
Sekreterare

/Kerstin Andersson /
Ordförande

