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Protokoll fört vid Svenska Tornedalingars Riksförbunds lokalavdelning 
Tornedalingar i Umeå- 
 
Datum: Tisdag den 15 januari 2019. 

Plats: Umeå Folkets Hus 

Tid:  Kl. 18.30 – 21.00 
 

Närvarande:  Tage Alalehto, ordförande, Berit Lovén, kassör, Ari Hellberg, ledamot, Ulf Johanson, 
suppleant. 

 
Frånvarande: Lars Danskog, sekreterare, Rita Poromaa, ledamot, Eva Alskog, suppleant 

 
Dagordning: 
§ 1. Mötets öppnande 
§ 2. Godkännande av dagordning 
§ 3. Val av sekreterare 
§ 4. Kassörens rapport om föreningens ekonomi. 
§ 5. Kommande program; information från programrådet 
§ 6. Umeå kommun som förvaltningsområde; information och diskussion 
§ 7. Medlemsrekrytering; information och diskussion 
§ 8. Avgift vid föreningens olika evenemang 
§ 9. Övriga frågor 
 

 
§ 1. Ordförande öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. 

 
§ 2. Dagordningen godkändes 

 

§ 3. Mötet uppdrog till Ulf Johanson att föra protokoll. 
 

§ 4. Berit Lovén informerade om föreningens ekonomiska läge. Ekonomin ser bra ut. Bland annat 
nämndes att föreningen fått ett bidrag på Kr 43’000 från Umeå kommun (Kr. 35’000 från 

kulturnämnden och Kr. 8’000 från fritidsnämnden). Föreningens samtliga räkningar är betalda. 
 

§ 5. Eftersom ingen ledamot från programrådet var närvarande, informerade kassören om några 

planerade aktiviteter och nämnde bl a bokcirkeln, som fortsätter men med större spridning på 
mötena, Tornedalsdagen, föredrag, utställningar, m.m. i samarbete med Västerbottens museum 

och stadsbiblioteket. Vårfesten kommer också att arrangeras. Programmet för 2019 är ännu ej 
färdiglagt. Mötet diskuterade förslag till möjliga programaktiviteter i relation till de huvudsakliga 

intresseområden som föreningen har, dvs språk (meän kieli), kultur, religion, t ex musik och dans 

(fisk tango) med tornedalsanknytning, etnologiska inslag – starka tornedalskvinnor, 
Tornedalsgruppen i Pajala, Anne Angeria, barn- och familjeprogram. Vilka aktiviteter som kan 

anordnas är beroende på vilka ekonomiska resurser som kan uppbådas, varifrån föreningen kan 
få ekonomiskt stöd och andra möjligheter att finansiera programaktiviteter relevanta för 

föreningen i Umeå. Väsentligt är att anordna program och aktiviteter som stimulerar och lockar 

fler att ansluta sig som medlemmar. 
 

§ 6. I slutet av november hade Umeå kommun ett informationsmöte om den lagändring för 
minoritetsgrupper som trädde i kraft den 1 januari 2019. Kommunens ansvarige för 

minoritetsgrupper (Tomas Wennström) kommer att kalla minoritetsgrupperna till möte. Det är 
viktigt att representanterna för vår förening är väl förberedda på att framföra vilka behov 

tornedalingarna har för att Umeå kommun skall bli förvaltningsområde.   

 Kommunen har vissa skyldigheter gentemot den minoritetsgrupper som finns i dess 
förvaltningsområde. För närvarande ingår endast två grupper nämligen 1) Samerna och 2) 

Sverigefinnarna. Kronor 2,4 miljoner tilldelas de minoritetsgrupper som ingår i kommunens 
förvaltningsområde.  
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 Beslut: Tage, Ari och Kerstin representerar föreningen i mötet med kommunens ansvarige för 

minoritetsfrågor. Även så många som möjligt av styrelsemedlemmarna bör deltaga i mötet.  

 Den summa pengar som kommunen delar ut till minoritetsgrupper i förvaltningsområdet är av 
stor betydelse för Tornedalsföreningen i Umeå. Det är därför viktigt att få klarlagt vilka krav som 

ställs för att den skall ingå i Umeå kommuns förvaltningsområde. Om vi av för närvarande 
okända skäl inte kan ingå i förvaltningsområdet bör det klargöras vilka andra fasta finansiella 

bidragsmöjligheter som finns att få genom kommunen. 

 
 Enligt den information som ordförande fått beträffande hur anslaget som kommunerna fått (Skr 

2,4 miljoner) att fördela till minoritetsgrupperna inom förvaltningsområdet (för närvarande två) 
så delas summan rakt av mellan grupperna utan hänsyn till medlemsstorlek, etc. Om fler grupper 

skall ingå i förvaltningsområdet så vilar detta beslut inte enbart på kommunens tjänsteman, utan 
beslutet skall godkännas av de sittande minoritetsgrupperna. Den skrivningen verkar lite märklig. 

Det leder lätt till konflikter mellan de olika minoritetsgrupperna, vilket är något som vi absolut 

inte vill ha. Mötet beslutade att ordföranden skall kontakta samernas och sverigefinnarnas 
föreningar för att bibehålla bra relationer och förstärka samarbete. 

 
§ 7. Medlemmarna i Umeåföreningen blir äldre och äldre och den kommer att självdö om inte 

rekrytering bland yngre tornedalingar sker. Vad kan göras för att intressera yngre att bli 

medlemmar? Vad kan föreningen erbjuda som kan vara lockande? Det är svårt att rekrytera 
medlemmar bland studenter; de har ofta krav på att få något i utbyte för ett aktivt medlemskap. 

Dessutom har de blickarna utåt, kanske i internationella perspektiv och ser inte så mycket på sin 
bakgrund och sina hemtraditioner, kultur och språk. Däremot bör vi satsa på barnfamiljer. Där 

kan vi hitta föräldrar som är intresserade av att föra vidare tornedalskulturen till sina barn. 
Samaktiviteter med biblioteken kan göras på så sätt att vi finns närvarande på biblioteken när de 

anordnar barn- och föräldraprogram och där kan informera om vad Tornedalsföreningen kan 

erbjuda.  
 Försök att rekrytera nya medlemmar genom facegruppsgruppen bör också ske. 

 
§ 8. Ett förslag om att ta en avgift på Kr 40/person för deltagande i föreningens olika evenemang har 

lämnats in. Mötet var tveksam till det med tanke på att föreningen samtidigt försöker rekrytera 

nya medlemmar. Det blir lite motsägelsefullt att locka människor att bli medlemmar i föreningen 
och samtidigt kräva avgift för att deltaga i föreningens aktiviteter. Däremot kan vi informera 

deltagare som besöker våra evenemang att de gärna får bidraga med en frivillig stödsumma för 
att hjälpa till att bekosta aktiviteterna. 

 Mötet diskuterade olika möjligheter att få in bidrag och uppdrog till ordförande att sammanställa 

de förslag som mötet pratat om. 
 

§ 9. Eftersom inga övriga frågor tillkom avslutades mötet strax efter klockan 21. 
 

 
Umeå, den 15 januari 2019, 

 

 
Ulf Johanson Tage Alalehto 

Mötessekreterare      Ordförande 
 

 

  


