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Kerstin Andersson
Lars Danskog
Berit Loven
Eva Alskog
Vanja Nyberg
Göran Lauri
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Margaretha Bucht Bråting, Brita Löfgren och Anders Kohkoinen
Berith Boström och Anita Erkki
Birgit Löfroth, Lars Hedlin och Arent Hanno
Annica Kohkoinen

Antal medlemmar
I föreningens medlemsmatrikel finns 130 betalande medlemmar.

Årsmöte 2013
Årsmöte hölls den 30 november 2013 på restaurang Invito. Till ordförande för mötet valdes SvenOla Hietala och till sekreterare Lars Danskog. Majlis Karlsson och Gunborg Söderberg avtackades
för sina insatser i programrådet. Sven-Ola Hietala avtackades för sina insatser som sekreterare.
Trubaduren Christer Jilder underhöll årsmötesdeltagarna med sång och gitarrspel. Även ett lotteri
anordnades där vinnarna fick välja bland vinsterna. Efter detta avslutades årsmötet med buffé.

Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft fem protokollförda möten. Protokollen finns tillgängliga på
föreningens hemsida.

Medlemsmöten & övriga aktiviteter
1. Den 18 september 2013 presenterade Göran Lauri sin bok "En vägarbetares död" på Tegs
församlingshem. De som ville köpa Görans bok kunde göra det efter mötet.
2. En surströmmingsfest anordnades 28 september 2013 på Skogsgläntans kvarterslokal på
Ersboda
3. Den 23 april 2014 hade vi ett medlemsmöte på Tegs församlingsgård under rubriken Laulan
Yhdessä/Vi sjunger tillsammans. Astrid Krukka ledde sångkvällen.
4. Verksamhetsårets grillfest ägde rum den 30 maj 2014 i Skogsgläntans kvarterslokal,
Hinkgränd 50 på Östra Ersboda. En trevlig och god fest anordnad av programrådet med
Anders Kohkoinen som grillmästare

5. Ordförande Kerstin Andersson har deltagit med tal under invigningen av Umeå som
kulturhuvustad 2014. Det var föreningslivet som erbjudits tala och ett 70-tal talare ställde
upp. Talen finns tillgängligt på Umeå2014;s hemsida
6. Styrelsen har diskuterat frågan om Umeå som förvaltningskommun för meänkieli. I
september, efter verksamhetsårets slut, lämnade ordförande Kerstin Andersson in ett
medborgarförslag till Umeå kommun.
7. Berit Lovén och Kerstin Andersson deltog i Umeå universitets välkomstmässa för nya
studenter 5 september 2013.
8. Bokcirkel på temat tornedalsförfattare pågår för närvarande i klossen på Ålidhem
9. Representanter för föreningen har deltagit i samrådsmöten med kommunen kring
minoritetsfrågor.
10. Tornedalsföreningen har varit medarrangör och lämnat förslag på artister vid flera
arrangemang under kulturhuvudstadsåret.
11. Representanter från föreningen har deltagit vid möte inför Folk och Världsmusikgalan som
gick av stapeln 19-23 februari 2014.
12. Föreningen har varit medarrangör under samiska veckan i tre olika program, nämligen 5
mars på Nya Scarinska/Gitarrmuseet med Marcus Fagervall och Tony Björkenvall. Den 7
mars på Sagateatern med teaterpjäsen "När vinterns stjärnor lyser här".
Den 11 mars hade Curt Persson presentation av sin bok "På disponentens tid".
13. Den 23 juli 2014 anordnades en jubileumskonsert med anledning av att Visfestivalen på
Holmön fyllde 20 år. För planeringen – i över ett halvt år - av vår del i arrangemanget
gjordes huvudinsatsen av Margaretha Bucht Bråting. Även Sven-Ola Hietala och Anders
Kohkoinen hjälpte till i planeringen.
Tack vare medverkan och hjälp av luleborna Ove och Astrid Bucht kunde vi presentera,
sälja, ett rikt urval av böcker om Tornedalen samt skrifter från Tornedalicaserien. Vid
konserten i Döbelns park hade vår förening ett bord, där vi erbjöd smakprover och
försäljning av bullar och Kangoskakor. Det var en underbar varm kväll och vårt bord fick
stor uppmärksamhet.

Riksförbundets kongress
Ordförande Kerstin Andersson med make Valter deltog som representanter för vår förening i
Riksförbundets kongress i Pajala 12 april 2014

Föreningens hemsida
Vår hemsida – www.tornedalingarumea.se – är aktuell och innehållsrik som alltid tack vare
professionell arbetsinsats av Annica Kohkoinen.
Umeå den 8 november 2014
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Kerstin Andersson

Lars Danskog

