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Antalet medlemmar
I föreningen finns i dag 135 medlemmar. Medlemmarna är i huvudsak från Västerbotten.
Föreningen har i år tagit fram en broschyr för att underlätta marknadsföringen av lokalföreningens verksamhet.
Styrelsen vill passa på att tacka de medlemmar som jobbat med marknadsföring och rekrytering
av nya medlemmar.

Årsmötet 2010
Årsmöte hölls den 20 november 2010 på Restaurang Invito, här i Umeå.
Ett 45 tal medlemmar var närvarande. Till ordförande för årsmötet valdes styrelseledamoten
Berit Lovén. Anders Kohkoinen hade åter gjort en bra presentation på PowerPoint som gjorde det
lätt att följa samtliga punkter och beslut under hel mötet.
Vid middagen fick vi höra Viktor Rydbergs ”Tomten” uppläst av Vilbert Anttu, musik och sång
framförd av Samuel Sehlström och N-O Löfqvist. Avslutningsvis kom den riktiga tomten med
julklapparna.
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Styrelsens arbete
Den 12 december fick föreningen möjlighet att presentera vår verksamhet i Glashuset på
Rådhustorget. Där delades det ut vår nytryckte broschyr till passerande julhandlarna. Ett
mycket fint bildspel med bilder och musik från Tornedalen hade Anders Kohkoinen färdigställt.
Harriet Kuoppa beskrev även om språket och skillnader mellan finska och meänkieli.

Styrelsen har haft 5 protokollförda möten. Utdrag från protokollen finns tillgängliga på
hemsidan; www.tornedalingarumea.se
Representanter från styrelsen har även medverkat i tre olika möten som Umeå kommun anordnat
Det har gäller de fyra olika minoriteter som finns representerade i kommunen. Ett av mötena den
31 augusti var direkt riktad till oss Tornedalingar. Tyvärr besöktes mötet av endast tre
Tornedalingar. Informationen berörde skola, samhällsservice, kultur o fritid samt äldreomsorg.

Sven-Ola Hietala har fungerat som styrelsens representant, där vi stöt Finska klubben med en
ansökan om att få tillhöra förvaltningsområdet här i Umeå. Arrangemanget lyckades.

Medlemsträffar
Årets gemensamma aktiviteter har bestått av 6 medlemsträffar vilka finns rapporterade på
hemsidan.
1.

Den 28 oktober besökte oss Elisabet och Bengt Martinsson från Luleå. Bengt föreläste
om nyckelhakar och Elisabet beskrev om olika folkdräkter i Norrbotten. Besöket var
mycket uppskattat.
2. Den 9 februari berättade Vanja Edlund hur hon börjat i en skrivarkurs. Resulterat blev
en bok till sina barn och barnbarn om hennes barndomsupplevelser i Tornedalen samt hur
hon upplevde att komma till Umeå för att utbilda sig till sjuksköterska.
Bra anslutning och mycket intressant
3.

Den 1 mars besökte oss Henny Utsi Åhlin, född i Mertajärvi i Karesuando församling.
Henny är författare och textilkonstnär, bosatt i Eksjö. I sina två böcker presenterade hon om
sina upplevelser under andra världskriget efter Torneälv när tysken drog sig tillbaks mot nordNorge. Böckerna finns presenterade på vår hemsidan.

4. Den 14 april besökte vi Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM). Där tog
Harriet Kuoppa och Staffan Lundmark emot oss, ett 20 tal medlemmar. Besöket var mycket
uppskattat.
5. Den 28 maj hade vi Grilli-festi i Skogsgläntans kvarterslokal på Ersboda.
Programområdet men Maj-Lis och Ingvar Karlsson samt Gumborg Söderberg stod för ett
väl genomfört arrangemang. Grillmästare för 3:e året i rad var Anders. Vi var ett 30 tal
medlemmar som fick avnjuta en mycket väl marinerade och grillade köttstek.
6. Den 3 september var det surströmmingsfest för ett 35 tal medlemmar på Skogsgläntans
kvarterslokal. Programrådet stor åter för en väl genomförd fest.
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Riksförbundets kongress
Riksförbundets kongress var förlagd till Gällivare den 9 april. Anders och Annica Kohkoinen var
utsedd av styrelsen att representera föreningen. Anders gjorde även en presentation om vår
förening.
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 som gör ett fantastiskt
bra jobb.
Just i dagarna fick ordföranden en eloge för att vi marknadsför föreläsningar till Universitetet
när det handlar om Tornedalen. Senast var det ett föredrag om ”Korpelarörelsen och det
möjligas värld”. Ett stort tack till Annica Kohkoinen för en mycket trevlig och väl
disponerad och lättläst hemsida.

Den avgående styrelsen förhoppning är att verksamheten fortsätter i samma positiva anda som
under det gångna året. Styrelsen vill tacka medlemmarna för visad förtroende och för att de
deltagit i de aktiviteter som styrelsen har arrangerat.
Umeå den 1 november 2011
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