Verksamhetsberättelse för STR-T i Umeå. Tornedalingarna i Umeå
Verksamhetsår 18 /11 -06- 17/11-07
Antalet medlemmar
I föreningen finns 94 medlemmar. Det är en ökning med 6 % från förra året.
Medlemmarna är från fyra kommuner. Vilhelmina- Skellefteå- Nordmaling- och Umeå kommuner.
Verksamheten under det gångna året.
Årsmöte hölls den 18 november 2006 i Aschanska Villan i Umeå.
Det var en välordnad tillställning som festkommitténs med Gunnel Wirén, Margaretha BuchtBråting och Sigrid Stattin ansvarat för.
Föreningen har varit med om att sponsra musikgruppen JORD från Tornedalen, på
Folkmusikfestivalen den 23 februari här i Umeå mot ersättning av 15 biljetter för våra
medlemmar. Åtta av dessa biljetter utnyttjades.
Årets gemensamma aktiviteter har varit få.
I Flurkmark
- Surströmmingsskivan den 22 september var dock en välbesökt, väl ordnat och trevlig
tillställning.
Busstransport från Kajen i Umeå både fram och åter till Flurkmar. Sång och musik samt
historieberättare avlöste varandra. Stämningen var hög och trivsam. Årets strömming blev
godkänd.
Ett tack till festkommittén med Gunnel Wirén, Gunborg Söderberg och Helge Pesonen
- De två planerade resor till Svansele respektive handelsresa till IKEA i Haparanda ställdes in på
grund av för få anmälningar. Bättre lycka nästa gång.
- Kontakter har under året tagits med Fiska Klubben (FK) här i Umeå. I februari blev vår
styrelse inbjuden till ett möte med FK ordförande och viceordförande till deras lokaler på
Mariehemsvägen 2 L. Resultatet av detta möte blev att vi bl.a. har möjlighet att hyra lokal av
FK samt sändningstid i deras lokal radiostudio. Jag hoppas på ett samarbete, vi behöver
varandra.
-

Arent har ingått i valberedning för riksorganisationen STR-T under året. Birger
Engström blev invald som suppleant i STR-T förbund styrelsen. Berith Boström var vår
representant vid årets kongress. Det var ett beslut från förra årsmötet. Riksförbundets
kongress var förlagd till Rantajärvi den 28 april.

-

Harriet Kuoppa har under året fått en tjänst inom Institutet för språk och folkminne i
Uppsala. En drömtjänst” säger Umeåforskaren. Hennes arbetsplats är förlagd till Umeå.
Vi känner oss stolta. Grattis Harriet.

-

För närvarande håller den nya hemsidan att byggas om. För detta jobb ansvarar Annica
tillsammans med sin man Anders Kohkoinen. De bägge är nya medlemmar.
Adressen till den nya hemsidan är www.tornedalingarumea.se

Styrelsen har haft 4 protokollförda möten samt 1 möte med Finska Klubben

Styrelsen har bestått av
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Styrelseledamot:
Styrelsesuppleanter:

Fest kommittén
Revisorer:
Valberedningen:

Arent Hanno
för 1 år
David Edlund
för 2 år
Margaretha Bucht - Bråting för2 år
Ann-Marie Åström
1 år kvar
Ann- Marie Sjögren
1 år kvar
Harriet Kuoppa
1 år kvar
Håkan Pettersson
för 2 år
Ragnar Pekkari
för 1 år
Gunnel Wirén, Gunborg Söderberg, Helge Pesonen
Hubert Taavola och Vanja Edlund
Helge Lakso sammankallande
Viola Engström
Berith Boström

Sammanfattning
Årets verksamhet har varit präglas av ett lugn. Det kan ju vara skönt ibland.
Vi har inte lyckats med få i gång något medlemsblad, men förhoppningsvis skall det på den nya
hemsidan komma information från Tornedalen och från Umeå om vad som händer. Önskvärt är
att medlemmar tipsa webbredaktören om saker som bör spridas till medlemmar och andra. Det
kommer att finnas en ”gästbok” där kan har möjlighet att lägga in förslag eller varför inte en
artikel som ni anser vore av intresse för andra. Det är i alla fall styrelsen förhoppning och önska
med den nya hemsidan.
Vidar föreslår den avgående styrelsen förslag för gemensamma aktiviteter för kommande
verksamhetsår.
Vår
- Bussresa till Nordmaling med besök på kyrkomuseet och skolmuseet i Rundvik samt på
Olofsfors bruk. Mat på Levars Hotell.
Höst
- Surströmmingsskiva.
Den avgående styrelsen förhoppning är att verksamheten fortsätter. Förhoppningen är att även
yngre personer söker kontakt med föreningen.
Tavelsjö den 18 oktober 2006
Arent Hanno
David Edlund
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Årsmötet.
Årsmötet den 17 nov Aschanska Villan kl: 1500

240:- per kuvert.
Styrelsens förslag är att avdelningen sponsrar middagen med 100:-/deltagare.
Har bjudit in Tore Hjort ord. för STR-T
Han har dock ej ännu svara.
Som reserv föreslår jag att vi bjuder in Finska Klubbens ordförande Tapio Tamminen, för
information om deras verksamhet. Det kan vara intressant.
För underhållningen föreslår jag Mats Kyrö bördig från Korpilombolo boende här i Umeå.

