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Verksamhetsberättelse för STR-T i Umeå, Tornedalingar
i Umeå för verksamhetsåret 2009-09-01—2010-08-31
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Anders Kohkoinen
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Maj-Lis Karlsson, Gunborg Söderberg och Gunvor
Wirtala
Revisorer
Berith Boström och Vanja Edlund
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Lars Hedlin, Birgit Löfroth och Ingvar Karlsson
Webbansvarig
Annica Kohkoinen
Antalet medlemmar
I föreningen finns i dag 130 medlemmar. Det är en ökning med 6 % från föregående år.
Medlemmarna är i huvudsak från Västerbotten och Norrbotten.
Styrelsen vill passa på att tacka de medlemmar som jobbat med marknadsföring och rekrytering
av nya medlemmar.
Årsmötet 2009
Årsmöte hölls den 28 november 2009 på Restaurang Invito, Renmarkstorget Umeå.
Ett 45 tal medlemmar var närvarande. Till ordförande för årsmötet valdes styrelseledamoten
Anders Kohkoinen. Vid middagen fick vi höra Viktor Rydbergs ”Tomten” uppläst av Vilbert Anttu
samt sång tillsammans med Anna-Lena Kanon.
Styrelsens arbete
Styrelsen har haft 5 protokollförda möten. Utdrag från protokollen finns tillgängliga på
hemsidan; www.tornedalingarumea.se

Medlemsträffar
 Årets gemensamma aktiviteter har bestått av 4 medlemsträffar vilka finns rapporterade
på hemsidan.
 Den 26 september hade vi Surströmmingsfest som avnjöts i samma lokal som Grillii-festi.


Den 22 oktober berättade f.d. tullförvaltaren Vilbert Anttu om människor och möten
under sin tid i Tornedalen. Lokal: Öbacka kvarterslokal.
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Den 7 november var representanter från föreningen inbjuden för information till
länsresidenset där fick vi möjlighet att även informera om tornedalingar i Västerbotten
för landshövdingen.



Måndagen den 22 mars hölls ett medlemsmöte i Bostadens kvarterslokal på
Öbackavägen 7 i Umeå med Linnéa Nylund från Korpilombolo som kvällens
föredragshållare. Hon berättade om hur hon skriver läroböcker om Meänkieli samt hur
hon är med vid organisationen av European Festival of the Night i Korpilombolo.



Den 16 maj hade vi Grilli-festi i Skogsgläntans kvarterslokal på Ersboda. Programområdet
men Maj-Lis, Gunvor och Gunborg stod för ett väl genomfört arrangemang. Vi var ett 30
tal medlemmar som fick avnjuta Anders mycket väl marinerade och grillade köttstekar.

Riksförbundets kongress
Riksförbundets kongress var förlagd till Haparanda den 17 april 2010. Hans Allergren och SvenOla Hietala var utsedda att representera föreningen.
Vår hemsida
Vår hemsida – www.tornedalingarumea.se - fungerar utmärkt och har rönt stor uppskattning.
Hemsidan fungerar som föreningens medlemskanal men även för marknadsföring av vår
verksamhet utåt. Ett stort tack till vår webbredaktör Annica Kohkoinen.
Informationsblad om Tornedalingarna i Västerbotten
Styrelsen har fattat ett beslut att framställa ett informationsblad om vår lokalavdelning för att
upplysa intresserade om vår verksamhet. Informationsbladet skall vara klart att visas för
årsmötet. Målet med informationsbladet är att delas ut till bl.a. Umeå Universitet men även
finnas tillgängligt på Umeå bibliotek m.fl. ställen.
Klubblokal vid Nydalaområdet.
Styrelsen har även tagit upp frågan om att hyra en stuga på Nydala området. Det är de stugor
som är rivningshotade enligt Umeå kommun. Frågan kommer att presenteras under årsmötet.
Umeå kommun och förvaltningsområde.
Under verksamhetsåret har Sven-Ola Hietala varit utsedd från styrelsen att stötta Finska
klubbens ansökan om att Umeå kommun skall godkänna att finskan skall ingå i Umeås
förvaltningsområde.
Styrelsen har vidare diskuterade om vår lokalavdelning ska göra en ansökan om att Meänkieli ska ingå i
Umeås förvaltningsområde. Styrelsen beslutade att säga nej till en sådan ansökan.
Styrelsen vill framföra ett tack till Sven-Ola för det intresse han lagt ner på samarbetet med Finska
klubben.

Den avgående styrelsen förhoppning är att verksamheten fortsätter i samma positiva anda som
under det gångna året. Styrelsen vill tacka medlemmarna för visad förtroende.
Umeå den 1 november 2010

