Verksamhetsberättelse för Tornedalingarna i Umeå
Verksamhetsåret 2007-2008
Redovisningsåret 2007-09-01 -- 2008-08-31
Antalet medlemmar
I föreningen finns nu 106 medlemmar. Det är en ökning med 12 % från föregående år.
Medlemmarna är från fyra kommuner –Vilhelmina, Skellefteå, Nordmaling och Umeå.
Styrelsen vill passa på att tacka de medlemmar som jobbat med rekryteringen, ett särskilt tack till Berith
Boström.
Verksamheten under det gångna året.
Årsmöte 2007
Årsmöte hölls den 17 november 2007 i Aschanska Villan i Umeå.
Speciellt inbjudna var STR-T förbundsordförande Tore Hjorth som även valdes till att leda årsmötesförhandlingarna. Vidare inbjudna var ordföranden för Finska Klubben i Umeå., Tapio Tamminen som berättade
om den verksamhet som klubben bedriver. Han hälsade våra medlemmar välkommen till deras fester samt
till bastubad vid deras klubbstuga vid Nydala sjön.
Samtidigt avtackades tre styrelsemedlemmar David Edlund, Ann-Marie Åström samt Anne-Maria Sjögren
samt festkommitténs representant Gunnel Wirén.
Styrelsens arbete under det gångna verksamhetsåret.
Styrelsen har haft 5 protokollförda möten. Utdrag från protokollen finns tillgängliga på hemsidan.
• Styrelsens aktiviteter har präglats av justering av föreningens stadgar, för att göra dessa mer överskådliga. Förslag till ändring av stadgarna skall godkännas av årsmötet 2008.
• Vidare har kontakter tagits med Umeå kommun för att få tillgång till egen klubblokal. Förhandlingar fortsätter med kommunen.
• Föreningen använder numera Internet för att sköta ut- och inbetalningar. Detta ger även en bra ekonomisk översikt.
• Styrelsen har vidare arrangerat och genomfört tre gemensamma medlemsträffar.
Medlemsträffar
Årets gemensamma aktiviteter.
•
Ivar Torneus berättade om konstverken kring vägen Umeå – Dorotea. 44 medlemmar samlades på
Öbacka. Detta var i 18 februari -08. Fika och landgång serverades.
•
En bussresa gjordes den 24 maj till Nordmaling med besök till bl.a. en av landets äldre medeltida
kyrkor som finns i Levar. Efter en intressant genomgång av K-G Wilhelmsson fortsatte färden mot
Rundvik där vår reseledare Håkan Pettersson berättade om skolmuseet. Efter det besöket avslutades resan med lunch på Levar hotell. Det var 24 medlemmar på den intressanta resan.
•
Surströmming avnjöts i Tavelsjö på bygdegård den 18 oktober med ett 30-tal deltagare. Gemensam
transport från Umeå skedde med buss. Eskils dragspels duo förgyllde samvaron. Allsång och lotteri
ingick givetvis i på programmet. Tack till festkommittén.
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Riksförbundets kongress
Riksförbundets kongress var förlagd till Övertorneå på Tornedalens folkhögskola den 28 april.
Arent har ingått i valberedning för riksorganisationen STR-T under året.
Hans Allergren och Gunborg Söderberg var våra representanter vid årets kongress.
Vår hemsida
Den nya hemsidan har rönt stor uppskattning och fungerar också för föreningens medlemsinformation.
Där kommer en hel del information från Tornedalen och från Umeå om vad som händer. Önskvärt är att
medlemmar tipsar webbredaktören om intressanta händelser som medlemmar och andra kan ta del av. Artiklar som ni tycker är av intresse för andra kan ni skicka till Webbredaktören. Det finnas en ”gästbok” på
hemsidan där alla har möjlighet att lägga in förslag och synpunkter.
Ansvarig för sidan är Annica Kohkoinen.
Styrelsen har bestått av
Ordförande:
Kassör
Sekreterare
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleanter
Styrelsesuppleanter
Fest kommittén
Revisorer
Valberedningen

Arent Hanno
Hans Allergren
Britta Häggberg
Margaretha Bucht - Bråting
Ingegerd Lindmark
Håkan Pettersson
Helge Lakso
Kerstin Gustavsson, Gunborg Söderberg och Helge Pesonen
Berith Boström och Vanja Edlund
Ann-Mari Sjögren, sammankallande
Ragnar Pekkari och Irma Larsson

Den avgående styrelsens förslag för nästa verksamhetsår.
Inbjudan av författaren Bengt Pohjanen och musiken Hasse Alatalo under året.
Surströmmingsskiva.
Den avgående styrelsen förhoppning är att verksamheten fortsätter liksom att även yngre personer söker
kontakt med föreningen.

Umeå den 3 november 2008

Styrelsen
Arent Hanno
Ordförande

