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Kassör  Berit Loven 

Styrelseledamot Ari Hellberg 
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Styrelsesuppleant Anders Emanuelsson 
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Valberedningen Lars Hedlin, Arent Hanno och Ulla Waara 

Webbansvarig Annica Kohkoinen 

Antal medlemmar 

I föreningens medlemsmatrikel finns ca 120 betalande medlemmar. 

Årsmöte 2015 

Årsmötet ägde rum lördagen den 21 nov på hotell Björken. Till ordförande för mötet valdes 

Sven-Ola Hietala och till sekreterare Birgit Löfroth. Efter årsmötesförhandlingarna intogs en 

utmärkt middagsbuffé. Kvällens underhållning med musik och sång framfördes av Vanja Edlunds 

son och barnbarn.  

Styrelsemöten 

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

föreningens hemsida. 

 

 



Verksamhetsåret 2015/2016 

 

1. Surströmmingsfest på Hälge gård lördag 26 sept 2015. Vi blev hämtade med buss från 

Operaplan. På plats fick vi en guidad visning och föredrag av gårdens ägare, Erik 

Johansson, om den omfattande verksamhet som sker på gården. Under somrarna är det 

”Opera i fårhuset”. Uppmärksammat och populärt. 

 

 

2. Årsmötet ägde rum på hotell Björken den 21 nov 2015. En utmärkt middag följdes av 

trevlig underhållning med musik och sång av Vanja Edlunds son och barnbarn. 

 

3. Musik och teater på Sagateatern den 2 december 2015. Tornedalsföreningen var en av 

arrangörerna på musik- och teaterföreställningen ”Tjära människa”, där folkmusikern Jan 

Johansson tolkade Vilho Ollikainens text och visor. Efter föreställningen följde en 

konsert med artisterna Göran Eriksson och Markus Falck från folkmusikgruppen JP 

Nyströms och Arto Järvelä, en av Finlands mest kända folkmusiker samt Jan Johansson 

och Susanne Rantatalo från JORD. Det var ett mycket uppskattat arrangemang och vi 

erhöll också bidrag från Umeå 

 

4. Vår ordförande deltar i seminarium och workshop för framtidens kulturarvsarbete den 24 

februari och 22 mars. 

 

 

5. Birger Winsa på Klossen, Ålidhem. Den 17 mars 2016 föreläste docenten i meänkieli 

Birger Winsa om den tornedalska minoriteten och språkets betydelse. Winsa berättade om 

de olika variationer som finns i meänkieli och skillnaden på ett talspråk (som meänkieli), 

som är hjärtats och naturens språk och skriftspråket som är kulturens språk. Även till 

detta arrangemang fick vi stöd från kommunen.  

 

6. STRT:s årsmöte ägde rum den 23 april 2016 i Kiruna. Kerstin Salomonsson deltog.  

 

7. Dialogmöte 9 maj 2016. Malmö stad har fått statliga medel för en förstudie om att inrätta 

ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum med placering i Malmö. Ett dialogmöte 

genomfördes i Umeå på Kvinnohistoriskt museum på Väven den 9 maj 2016.. De 

nationella minoriteterna hade bjudits in. Man ville få idéer från deltagarna och vi arbetade 

i Workshops med olika teman. Lars Danskog och Berit Lovén deltog. 

 

8. Vårfesten. Den årliga vårfesten ägde rum lördagen den 28 maj 2016. En god 

norrlandsbuffé serverades och för underhållningen svarade Ingrid Perneholm. 

 

 

9. En utbildningsdag för kommunens lärare ägde rum i Aula Nordica den 17 augusti 2016. 

Temat var diskriminering. De nationella minoriteterna hade bjudits in för att ha ett 

bokbord och ge information. Vi fick bra kontakt med lärare och vår målsättning var att 

visa att vi finns till och skapa nätverk. Kerstin Salomonsson och Berit Lovén deltog. 

 



10. Under våren 2016 hade vi möte med Västerbottens museum för att planera för 

Tornedalingars dag på muséet under hösten 2016. 

 

11. Samråd med Umeå kommun och Västerbottens landsting har ägt rum vid ett flertal 

tillfällen.  

 

12. En konversationsträff äger rum var fjärde måndag på Klossen, Ålidhem. 

 

13. Bokcirkeln pågår var tredje tisdag på Klossen, Ålidhem. 

 

14. Medlemsträffar sker 1:a lördagen i varje månad på caféet, Bildmuséet. 

 

15. Välkomstmässa 1 september 2016. Vår förening deltog med ett bord i Lindellhallen, 

Umeå universitet. Många besökte vårt bord och vi hade sammanställt ett Tornedalsquiz 

med biocheckar som vinst. Mycket uppskattat av studenter. 

 

 

Föreningens hemsida 

Vår hemsida – www.tornedalingarumea.se – är aktuell och innehållsrik som alltid tack vare 

professionell arbetsinsats av Annica Kohkoinen. Dessutom finns föreningen med på Facebook 

Umeå den 16 november 2016 

 

Kerstin Salomonsson Lars Danskog 

http://www.tornedalingarumea.se/

