PROTOKOLL
från styrelsemöte Tornedalingar i Umeå

Plats:

Minerva gymnasium Kuratorvägen 2 A,Umeå

Tid:

Tisdagen 5 november 2013 kl.16.30

§1

Mötets öppnande
Ordförande Kerstin Andersson hälsade alla välkomna och öppnade mötet

§2

Närvarande
Kerstin Andersson, Sven-Ola Hietala, Berit Lovén, Margaretha Bucht Bråting
Lars Hedlin, Birgit Löfroth, Arent Hannu

§3

Godkännande av dagordning
Denna godkändes som underlag för kvällens möte

§4

Ordförandens rapportering
Ordföranden har tillsammans med Berit Lovén och Sven-Ola Hietala deltagit i
samrådsmöte (2013-10-21) anordnat av Umeå kommun som bjöd in
Tornedalingar i Umeå, politiker och berörda tjänstemän för att diskutera behov och
förväntningar med anledning av minoritetsreformen. Även Harriet Kuoppa från
Daum deltog liksom ytterligare en medlem från vår förening. Samtalet handlade
om
Förskola och skola
Information och samhällsservice
Kultur och fritid
Äldreomsorg
Från föreningens sida påpekade vi att samarbete inom Kultur och fritid samt
undervisning och utbildning av lärare i meänkieli var angelägna frågor för oss.
Frågan om meänkieli som förvaltningsområde i Umeå diskuterades också.

§5

Planering inför årsmötet
Mötet skall vara den 30 november med samling kl.16.00 på Invito. Årsmötet
startar ca.16.30. Entréavgiften blir 150 kr/person oavsett medlemskap. Christer
Jilder medverkar som trubadur. Annonsering sker i VK/VF samt Umeå tidning
med publicering den 15:e och 20:e november. Programrådet ordnar med lotteri.
Ordförande Kerstin Andersson ansvarar för dagordningen till årsmötet.
Sven-Ola Hietala skall vara ordförande på årsmötet, skriva verksamhetsberättelse
och föredra den på årsmötet.
Revisionsberättelsen skall föredras av revisorerna.

§6

Sekreterarens rapportering
Som tidigare meddelats fyller Visfestivalen Holmön 20 år 2014 och det skall
manifesteras med en Jubileumskonsert inne i centrala Umeå onsdagen den 23 juli,
två dagar innan den ordinarie festivalen ute på Holmön. Temat för konserten är
urfolk och minoritetsspråk. Sven-Ola och Margaretha har deltagit i planeringen
för eventuell medverkan från Tornedalingarnas sida. Nästa möte är 12 november.

§7

Kassörens rapportering

Kassören har sökt föreningsbidrag från Umeå kommun. Ekonomin är fortsatt solid
med tämligen stora tillgångar

§8

Valberedningens arbete
Samlade ledamöter i valberedningen redogjorde för sitt arbete: Det noterades att
Sven-Ola Hietala lämnar styrelsen och behöver ersättas. Margaretha Bucht
Bråting kvarstår i programrådet.
Maj-Lis Karlsson lämnar sin plats och Anders Kohkoinen skall kontaktas som
ersättare. I övriga funktioner kvarstår tidigare ledamöter. Detta gäller även
nuvarande ledamöter i valberedningen (Lars Hedlin, Arent Hannu och Birgit
Löfroth).

§9

Övriga frågor

Inga

§ 10

Mötets avslutande
Tackade ordf. Kerstin Andersson för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Umeå den 5 november 2013

______________
Sven-Ola Hietala
Sekreterare

___________________
Kerstin Andersson
Ordförande

